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৯ 

চরণ-ধুলা হয়ে ওঠরে আমার মন 

এ-জীবন নিশার স্বপন ॥ 

থাকবে না কোন ভাবনা, 
বাজবে না কোন বেদনা, 
কি হবে রে তুচ্ছ ধনজন ॥ 

যাক্ন। ঘুচে সকল অভিমান, 
চবণ বগে রাডাবে। হিয়াখান | 

থ[কবো ডুবে চোখের জলে, 

থ|কবে। তার নামের তলে, 

চিত্ত হবে পুলক মগন ॥ 

্ 

বুকে বাজে কাজ-ভুল|নো! ম্ুব, 

বাউ।-চরণ আর কত দুব ॥ 

পাব কবে দাও অলি-গলি, 

ফুটবে ন।কি কুন্থম-কলি, 

ভেঙে গেছে বিজন মায়াপুর 

রাঙা-টরণ আর কত দূর ॥ 

ভয় কিসে মোর নিশীখঞ্জাধাবে, 

চোখের আলোয় চিনব তাহারে । 

বাশিতে বাজে ছুটির বাগিণী, 

রয়েছি জেগে গভীর যামিনী, 

ওগো নিঠর, ওগো! মধুব, 
রাঙ!-চরণ আর কত দূর ॥ 

গীত-মগ্ররী (দ্বিতীয় খণ্ড) 



৩ 

অন্ধকারে হারিয়ে-যাওয়া মেইতো তুমি আমার, 
ছাড়বো না আর . বাঁডী-চরণ, নমি বারশ্বার ॥ 

তুমি আমার নিত্যকলের বসন্তের হাওয়া, 

চরণ-তলে জড়িযে-থাকা সকল চাওয়।-পা ওয়া, 

ধুলায় ঢেকে রাখো আমার সুখের পারাবার ॥ 

নেইকে। কোন লাভের আশা, 

প্রাণ শুধু চায় ভালবাসা । 
জগৎ ব্যেপে ঝরে করুণাধাবা, 

ব্যাকুল প্রাণে দেবে কখন্ সাডা, 
আপন-হাতে পরিয়ে দেবে মিলন-মণিহার ॥ 

৪ 

নাইবা দিলে দেখ। মোরে নয়ন-বন্ধনে, 

মহাক্ষণে আমতে হবে হাপয়-অঙ্গনে ॥ 

দাড়িয়ে থাকো নিশার আধারে, 

আসো-না কেন আমার ছুয়ারে, 
নাইবা দিলে সাড়া মোরে আকুল ক্রু'দনে, 
মহাক্ষণে আসতে হবে হদয়-অঙ্গনে ॥ 

তুমি আছো! তাইতে। আমি আছি, 

তুমি বিনে কেমনে আমি বাচি। 

শমন মরে লাজে তোমার দরশনে, 
মোর চেতন জাগে চরণ-পরশনে, 
পাদপদ্ম পুজি সদা ফুল-চন্দনে 
মহাক্ষণে আসতে হবে হৃদয়-অঙ্গনে ॥ 

গীত-মঞ্জরী (দ্বিতীয় খণ্ড) 



৫ 

বুকে আমাব ছুখের ডমক বাজে, 

কোথায় আজি হৃদয়-বাজ রাজে ॥ 

অন্ধকারে যেতে হবে একা, 

ললাট-দেশে কি যে আছে লেখ, 

বিদাধ-বশি বাজে সকল কাজে ॥ 

সুবটি সেধে চলবো আমি শুদূব আধাবে, 

গ্রহতাবা থাকবে জেগে পথেব ছুযাবে । 

চলাব পথে নাইবা দিলে দেখা, 

প্রাণে সদা জাল জে)াতি-বেখা, 

ঝবাবে হাসি হদি-পা্ মাঝে ॥ 

৬ 

আশা-ডোবে বাধা আমি 

হলেম চবণ-ছ] ড|, 

ছুখেব দিনে বুঝি, স্বামী, 

দেবেনা মোবে সাড। ॥ 

জীবনভব যতই কাবো হেলা, 

চোখেব জলে যতই করি খেল।, 

দ্বাবদেশে এসে শেষে 

শিকলে দেবে নাড। ॥ 

আমা ভূলে যদি থাকে 

লক্ষ যোজন দুবে, 

চবম-দিনে দেবে চুমি 

আমার হিয়াপুরে । 

গীত"মঞ্রবী (দ্বিতীয় খণ্ড) 



আমার আমি নেবে তখন কাড়ি, 

বাধন খুলে হঠাৎ দেবে ছাড়ি, 

সিন্ধুপারে' দেবে পাড়ি 
আমার আখিতার! ॥ 

৭ 

বাধন খুলে চরণে টেনে লবে, 

সে শুভদিন হবে আমার কবে ॥ 

সাধন-ভজন নেইকেো! আমার কিছু, 

তবু কেন আমগো আমার পিছু পিছু, 

করুণাধারা ঝরবে ভূবন-ভবে, 

সে শুভদিন হবে আমার কবে. ॥ 

বুকে বাজে আমার বেদনা, 
সদা ভাবো আমার ভাবনা । 

চোখের জলে ধোব বাঙা-চরণ ছুটি, 
আমার-আমি টুটি দেবে তখন ছুটি, 

তোমার সাথে মহামিলন হবে, 
মে শুভদিন হবে আমার কবে ॥ 

৮ 

সুর দিয়েছে। প্রাণের বাশিতে, 

মন ভরেছে মধুর হাসিতে ॥ 
জানি, ব্যখার আগুন জ্বলবে যত, 

তোমার করুণাধার। ঝরবে তত, 

গীত-মঞ্জরী (দ্বিতীয় খও) 



বেঁধেছেো মোরে প্রেমের ফীসিতে, 

স্বর দিয়েছে! প্রাণের বাশিতে ॥ 

ওগো, ব্যথা-আগুন জেলে ছড়াও ভবের স্তথুখে, 

সেইতো! হবে পরম সুখ সইবো৷ হাসিমুখে । 

দিবানিশি গাইবো গুণগান, 
সেই স্ুরেতে মাতবে দেহ-প্রাণ, 
আমিবে অলো আধার নাশিতে, 

স্বর দিয়েছে। প্রাণের বাশিতে ॥ 

ও 

মাথার বোঝা নামিয়ে দিয়ে 

চলবেো। কেবল, প্রভূ, তোমার পথ-পানে | 

পরানখানা ভরিষে নেব 

তোমার গানে, প্রভু, তোম।র গানে গানে ॥ 

মাথ। আমার করবে। নত কোমল চরণে, 

চিত্তে আমি থাকবো জেগে মননে-ম্মরণে। 

দিন-রজনী কাটিয়ে দেব 

তোমার ধ্যানে, প্রভ্, তোমার ধ্যানে ধ্যানে ॥ 

আলোধারা দেবে মোরে ছেয়ে, 

ভবনদী যাবো আমি বেষে। 

বেলাশেষে আসবে মোহন-বেশে, 

ধরা দেবে মোর হাদয়দেশে। 

বাজবে তখন ভূবন-বাশি 
আমার প্রাণে, প্রভু, আমার প্রাণে প্রাণে ॥ 

গীত-ষগ্তরী (দ্বিতীয় খণ্ড) 



৯০ 

তোমার সাথে মিলবে! বলে মন হয়েছে পাখি, 

একই ডালে বসবো মোরা হরষে মাখামাখি ॥ 

প্রাণে লেগেছে সিন্ধুপারের হাওয়া, 

চরণ পানে করবো আমি ধাওয়া, 

মোহন-বাশি নীরব স্থুরে করছে ডাকাডাকি ॥ 

অন্ধকারে দেবে তুমি চেনা, 
পদতলে থাকবো! চির-কেনা । 

এ বুঝি এলো মিলনবেল। রে, 
ভাঙল তবে ভবের খেলা বে 

বাধন টুটে, চলবে। ছুটে, বীধবো প্রাণে রাখী ॥ 

১০ 

বসম্ত এসেছে দ্বারে, চলবে। তোমার পথে 

ঝরা-দিনে চিত্তবীণা বাজবে আপনা হতে ॥ 

বসন্তের ফলে-ফুলে তোমার আনাগোনা, 

নিদাঘের তণ্ত-বায়ে হয় না জানাশোনা। 

ঝতুরাজ কেঁদে বেড়ায় অবণ্যে-পবতে ॥ 

তোমার দীপ জলে ভালে। সোনার মন্দিরে, 

ভাড়া-দেউল যায় যে ছেয়ে আধার-গভীরে। 

পলে পলে মহাকাল আসে গরাসে, 

থর থর দেহ-প্রণ কাপে তরাসে, 

প্রিয়জনে তুলে লবে তব সোনার রথে ॥ 

গীত-মঞ্জরী (দ্বিতীয় খণ্ড) 



১২২ 

অবেলাতে কে দিল রে সাড়া, 

ওরে, তোরা বাইরে এসে দাড়া ॥ 

অ।ছিস কেন স্থখের আশা লয়ে, 

খেয়া-পারের সময় গেল বয়ে, 

দে রে তোরা, ছুয়াবে দে নাড়া ॥ 

মেঘের সুধা পড়ছে ঝরঝরি, 

আজলা খানা নেনা এবার ভবি। 

এ খানেতে তোরই হুদয়বাসী, 

ছুটির সুরে বাজায় প্রেমের বাঁশি, 

কাজের মাঝে সেথায় পাবি ছাড। 

১৩ 

সখের আশে ঘুরে বেডাই কতই ছদল যে, 

শীরব করে রাখে। মেরে চরণ-তলে হে। 

কান।-হাসির সাগর-কুলে, 

কতশত ঢেউ উঠেছে হুলে, 

কখন্ ব।চি কখন্ মরি তুফান চলে যে, 

নীরব করে রাখে। মোরে চরণ-তলে হে ॥ 

থামাও আমার চরণ-জুলা গান, 

বাজাও তোমার নব-উবার তান । 

এই-যে আজি ভবা-শ্রাবণ রাতে, 

ঘরের চাবি দ্িলেম তব হাতে, 

হৃদয়-নথ ব্যথার মাল! পরবে গলে যে, 

নীরব করে রাখো মোরে চরণ-তলে হে ॥ 

গীতনমঞ্জী (দ্বিতীয় খণ্ড) 



১৪ 

জড়মন জড়াও কেন ধনমান-জালে, 

দ্বারদেশে মহাকাল নাচে তালে তালে ॥ 

ভোলা-মনের ঘোমটা খুলে, 
এসে! হে প্রভু, আধার-কুলে, 

তারা-দীপ জ্বেলে দিয়ো নীল নভ-ভালে ॥ 

চরণ পানে যাক-ন। ধেয়ে আমার আখিতারা, 

তোমার মাঝে হারিয়ে যাক সকল আশা-ধার|। 

বাধ। আমি বাসনার ভোরে, 

ঝরঝর আখি-ধারা ঝরে, 

খ্যাপা হাওয়া লাগে যেন খেয়াতরীর পালে ॥ 

১৫ 

অন্ধক।রে চলেছে। কেন আগে, 

পরানখ।নি চরণ-ধুলি মাগে ॥ 

তোমায় ভূলে যখন নামি শোকমাগর-কুলে, 

পলক-হারা নয়নে আসে! মনের দ্বার খুলে, 
চিতে তখন মাধুরী কত জাগে॥ 

(ভাগ-ম্থুখে যদি ভুলি তোমায় নমিতে, 

ছলছল চোখে আসে! আমায় ক্ষমিতে | 

এসো হে, জীবন-রথের সজাগ সারথি, 

এবার শুনবে। তোমার ভাবের ভারতী, 

রাডিয়ে দিয়ো তব চরণ-বাগে ॥ 

গীত-মঞ্তরী (দ্বিতীয় খণ্ড) 



১৬ 

একটি নিমিষে, প্রভু, 
একটি নিমিষে, 

জীবন যেন পূর্ণ হয় 
তোমার আশিসে ॥ 

মোর হৃদয় যেন নম্র নত, 

ফোটে শিশির-ভেজ। ফুলের মত, 

একটি নিমিষে, প্রত, 

একটি নিমিষে, 

দোলাও মোরে যেমন দোলাও 

শ্যামল শিরীষে ॥ 

যাকনা থেমে বাদল-রাতের গান, 

উঠুক নেচে প্রেমের মধুর তান, 
একটি নিমিষে, প্র, 

একটি নিমিষে, 
রাঙা ধুলায় যেন আমার 

দেহমন মিশে ॥ 

৯৭ 

ওগে। হঠাং-দেখা বন্ধু, 

কেন যে এলে ব্যথা-নদীর কুলে । 
বাদলা-বাযে নূপুর-পায়ে, 

কেন-যে এলে কারাদ্বার খুলে ॥ 

দেবার মতো নেইকে। কোন 

ফুলভর। সাজি, 

গীত-মঞ্তরী (দ্বিতীয় খও) 



১০9 

গন্ধভরা ধুপ তো আমি 

দিইনি জ্বেলে আজি, 

ওগো হঠাং-দেখা বন্ধু, 
কেন-যে এলে উধের্ব বাহু তুলে ॥ 

ভুলে গেছি তোমায় ডাকিতে, 

এলে কেন ছায়ায় ঢাকিতে। 

অন্ধকারে আছি বলে, 

বুঝি পরান যায় গলে, 

ওগে। হঠাৎ-দেখা বন্ধু, 

কেন-যে এলে ব্যাকুল এলোচুলে ॥ 

১৮ 

ভোমার আঘাত মর্মে আমার জাগিয়ে ভেলে প্রাণ, 

জানি হে জানি, শেষের দিনে করবে আমায় ত্রাণ ॥ 

তোমার বীণা বাজায় বুঝি নীলাকাশের বাণী, 
গণের ঘরে ঝর।ও কেন বিমল-আলোখানি, 

হৃদয়-কে।ণে জানিনা কেন আধার হল মান ॥ 

ভূবন বাঁশি ওগে বাজি, 

বুঝি ছুটির সুরে আজি । 

ভব-দ্বারে আসবে যখন ছুটে, 

চিত্ত-কমল উঠবে তখন ফুটে, 

শিউরে দিয়ে প্রতি শ্বাসে নেবে মধুর ভ্রাণ॥ 

গীত-মগ্ররী (দ্বিতীয় খণ্ড) 



১০ 

আমার "আমি" ধুয়ে দিয়ে রাখো তব ছাবরে, 

টেউয়ের খেল। যাকনা থেমে ভব-পারাবারে ॥ 

স্থখের আশ। বুকে লয়ে, 

সদাই থাকি ভয়ে ভয়ে, 

চমকে দিয়ে দাড়াও এসে অশ্র-বাবিধারে ॥ 

আলোর কুস্থম উঠবে ফুটে, 

প্রাণের নিবিড় আধার টুটে। 

দেল! দেবে ফাগ্তন ফলে-ফুলে 

বাধবে মোরে রাঙা-চরণমলে 

গোপন পথে নিয়ে যাবে ছুচখনদীপারে ॥ 

৩৬ 

নকল নিয়ে আসল দিলি ছাড়ি, 

মাথার বোঝ। করলি কেন ভারী? 

কুল পাবি শী অকুল তলে বে, 
ড্ুববি এল|র চোখের জলে নে, 

ভব-সাগর কেমনে দিবি পাড়ি ॥ 

সোনার হরিণ ধরতে গিয়ে পড়লি যে রে ফাদে, 

কাষ। ছেড়ে ছায়ার তরে পরান বুঝি কাদে ॥ 

একবার দেখনা নয়ন তুলে, 

শুকতার যে আছে গগন কুলে, 

তারার দীপ জ্বলছে. সারি সাবি ॥ 

গীত-মপ্ররী (ছিতীয় খণ্ড) ১১ 



৮ 

ওঠবে সবাই, জাগরে সবাই, 

শিশির-ধোয়া মলয়-বাতাসে, 
অরুণ-রাঙা পালটি তুলে 
সোনার তরী ভাসে আকাশে ॥ 

আধার কাপে থর থর, 

হৃদয় আজি ভর ভর, 

বশধন ছিড়ে আয়রে সবাই 
মরিস কেন মলিন হতাশে ॥ 

ঘুচিয়ে দেরে সকল ভয়, 

মরণ মাঝে হবেই জয় । 

বাজে বাশি বিদায় স্বরে, 

থাকিদ্ কেন ঘুমের পুরে ?. 

নয়ন মেলে দেখরে সবাই 
কুম্বম হাসে কিসের সুবসে ॥ 

৮ 

ভবের নাটে হলোনা যে গো সুখের সুর সাধা, 

গভীর-রবে মোহনবশীশি ডাকছে রাধা-রাধা ॥ 

নাচতে জানিনা তবু নাচাও কত ছলে, 
প্রলয়-মাঝে কেন ভাসাও আখিজলে ? 

বিশ্ব-জুড়ে বুঝি তোমার মায়ার ফাদ ফাদা॥ 

মনোমাঝে মিছে আগুন জ্বালো, 

ইহার চেয়ে মরণ সে যে ভালো। 

গীত-মণ্ডরী (ছিতীয় খড) 



উছল যমুনা ডাকছে কলকল, 

রূপের আলোকে ভূবন ঝলমল, 

চোখের কোণে চপল-হাসি প্রাণে লাগায় ধাধা ॥ 

২৩) 

বেলা যে গেল চলে গানের গুঞ্জনে, 

এবার ডাকে। মোরে প্রেমের প্রাঙ্গনে ॥ 

ভ্রমর-মন ঘুরে বেড়ায় ফলে ফুলে গো, 

ঘোমটা খুলে এসো এবার মেঘের কূলে গো, 
কমল যেন ফোটে আলোর চুম্বনে ॥ 

ধণের বোঝা জমছে দিনে দিনে, 

বাদল-হা ওয়া লাগে হৃদয়-বীণে। 

পরান-প্রদীপ নিবছে বাবে বাৰে, 

থাকবো কেমনে আধার-পারাবারে, 

হঠাং এসে ব।ধো চরণ-বন্ধনে ॥ 

১৪ 

আয়রে নিয়ে একতারাট। বাধবে। প্রেম-গান, 

দিল বাহ!রে সুরটি তুলে করবে! সুধা পান ॥ 

ভোগের ঘরে তুফান তুলে 

লুটে যাবে চরণ-মূলে, 

স্বরলিপি মিলিয়ে নেনা যায় যদি যাক্ প্রাণ॥ 

আগ্তন জ্বেলে রইবো পথ-পাশে, 
গহন-রাতে নিত্য যেথা আসে। 

গীত-মঞ্ডরী (দ্বিতীয় খও) ১৩ 



থাকবে। জেগে গানের গভীর স্থুবে, 

কখন সে যে আসবে হ্ৃদয়-পুরে, 

প্রণ-সাগরে আনবে ডেকে আনন্দেরি বান ॥ 

৫ 

রাঙিয়ে গেল বাঙা-চরণ বাগে, 

বাজরে বাশি বাজ এই পবান-পরাগে ॥ 

দ্রখিন-বায়ু উঠল মেতে হুদয়-কাননে, 

থাকিস নে আর ঘুমের কোলে মধুর স্বপনে, 

ওঠরে ফুটে ওঠ এ ফুল্ল সোহাগে॥ 

মৌমাছির! বজায় বীণা কাজ-ভুলানো সুরে, 
গুঞরণে মাতল কেরে কুগ্তবন জুড়ে। 
এলো বুঝি দূর-আকাশের পাখি, 
হিয়া-রে মেলিল তারই আখি, 
কররে বরণ কর আজ নব-অন্ুরাগে ॥ 

২৬ 

আধার-তটে দাড়িয়ে কে গো আমার পানে চেয়ে, 

অকুল নীরে জীর্ণ তরী যায় যে কোথা বেয়ে ॥ 
ধীরে ধীরে বাড়ছে বেলা, 

ভাঙবে বুঝি মধুর খেলা, 

নিকষ-কীলো। নীরদ-মালা আকাশ দিল ছেয়ে ॥ 

ঘৃণি-ঝড়ে জীবনতরী করছে টলমল, 

নিগ্ধ আখি অন্ধকারে করছে ছলছল । 

১৪ গীত*মগ্রুরী (দ্বিতীয় খওড) 



দিবানিশি গেছে মিছে প্রাণের পলকে, 
কারে ভুলে ছিলেম মেতে উষার আলোকে, 

বেদন ভর! বাতাস নাচে শেষের গান গেয়ে ॥ 

২৭ 

আধেক বয়ান ঢাকলে কেন সোনার আচল টানি 
দিনের শেষে ডাকল কেন তোমার যুগল পাণি॥ 

আছি ম্থখে ফুল-শয়নে, 

বারি ঝরে নীল-নয়নে, 

বীণার তারে বাজল কেন তোমার শিষেধ বাণী॥ 

মিছে মোরে ডাকেো। কেন তব দ্বার-পাশে, 

বুকের "পরে উষ্ার আলে বাজে কিসের আশে। 

হৃদয়-কুন্থম ফুটল আহা রে, 

বুঝি চেয়ে ছিলে প্রাণের আধারে, 

মানস-বনে দোলা কেন রাতুল চরণখ।নি ॥ 

১ 

উডিষে দেব প্ুড়িযে দেব সকল বাসনা, 

ছুখেন ডাঙায় স্থাখের আশায় কিছুই চাব না ॥ 

রইবো খুশী আপন প্রাণে, 
বাইবে। তরী তোমার পানে, 

হোক সে কঠিন করবো আমি চরণ-সাধন। ॥ 

হৃদয়খানা আসন করে রাখবো পেতে ভূষে, 

চোখের জলে ভেজাকমল দেবে তখন ছুঁয়ে। 

পীত-মঞ্জবী (দ্বিতীয় খণ্ড) 



গহন-কুলে গোপনে তুমি আসি, 
তোমারি সুরে বাজাবে প্রাণের বাশি, 

এক নিমিষে. পড়বে ঝরে সকল ভাবন। ॥ 

৯ 

কেন লুকিয়ে আসো আধার-ঘেরা রাতে, 
আমার ছ্বার-দেশে মিলন-মালা হাতে ॥ 

ছিলেম দখিন-বায়ে মেতে, 

দিইনি আসনখানা পেতে, 

নীরবে চেয়েছিলে হৃদয়-নিরালাতে ॥ 

বাজিয়ে গেলে বীণাখানি, 

কখন্ তাকি আমি জানি। 

ভাঙল না যে মধুর-মেলা, 

ঘনিয়ে এলো নিশীথ-বেলা, 

ব্যাথার বাশি বাজে মুকুল-ঝব। প্রাতে ॥ 

ঙ)০ 

এই যে আমার হৃদয় আজি 
রডীন আশা ভরা, 

এইখানে নাকি সাজায় সাজি 

ফুল্প শ্যামল ধর। 

বাহির পানে ছুটি নানান ছলে, 

কাটার মালা পরি আপন গলে, 

গ্লীত-মঞরী (দ্বিতীয় খণ্ড) 



ব্যথার বাশি উঠিল বাজি 
বাতাস আকুল-করা ॥ 

চোখের কোণে যায়না ধারে দেখা, 
এইখানে তার নামটি আছে লেখা । 

পরান-বাতি জেলে, 

জাগরে আখি মেলে, 

আসিবে ত্বর। জীবন-ম।ঝি 

ধেয়ানে রূপ ধরা ॥ 

৩১ 

আপনমনে বাজাও বীণা ভরা-বব্ষার তানে, 

এবার বুঝি ডাকবে মোরে তব চরণ-বিতানে ॥ 

বুকের পরে ধরব ভোমার চরণ জডায়ে, 

ওগো নিঠুর ভুলেও যেন নিয়ো! ন। সবায়ে, 
হাতটি ধরে টানো আমায দীর্থ পথের পানে ॥ 

ভুলে কেন দোলাও মোরে দোহুল তিমিরে, 

উষার আলো ছড়াও তবে হ্ৃদয়-গভীরে । 

মানস-মন্দিরে এসো হে ঠমকি 

আলোকে পুলকে উঠক ঝলকি, 
আগমনী গান শোনা ও বেদনা-বিধুর প্রাণে ॥ 

৩২ 

আয়রে আমার গানের পাখি আঘ, 

গানের সুরে চমকে ওঠে কায়॥ 

গীত-মণ্রণী (দ্বিতীয় খও) ১৭ 



১৮ 

জাগল বুঝি নবীন ক্ষীণ আশা!, 

বাধবি প্রাণে অরুণ-বাঙা বাসা, 

সরমে আজি- লুকিয়ে কোথা হাফ ॥ 

কে মুহাবে জলভর! আখি, 
স|ঝের তারা গেল মোরে ডাকি। 

মন যে আমার লাগে না কোন কাজে, 

আয়রে এবার হুদয়-নীড মাঝে, 

নয়ন-জোড়া দুরের পানে চায়॥ 

৩৩ 

এক হাতে করবো লড়াই 
এইতো আমার পণ, 

আর-হাতে ধরবো ক'ষে 

রাঙা ছুটি চরণ ॥ 

যাব যখন তোমার পানে ধেষে, 

আরাম ছেড়ে বিরাম-গান গেয়ে, 

ছ-হাতে চরণ-পুজার 

করবো আষোজন ॥ 

সেই তে। হবে আপন-ঘর হৃদয়-নিবলাক্ে, 

আমার সাথে করবে লীল! শ্রাবণ-ঘন বতে। 

চরণ-তলে মাথ! করি নিচু, 

তোমার কাছে চাই না যেন কিছু, 

কোন্টা ভাল কোন্টা নয় 

জানে না ভোলা মন ॥ 

গীত-মঞ্তরী (দ্বিতীয় খণ্ড) 



৩৪ 

থামিয়ে দেরে কচি পাতার গান, 

বাহিরে কোথা ডাকছে উত্তল বান॥ 

ছুয়ার খুলে দেরে ধরা, 

সেইতো। তোর বাচা-মরা, 
ঘুচিয়ে দে ন। তুচ্ছ ধন-মান॥ 

কে যেন তাকায় কানম্স-হাসি-শে।কে, 

বদ্ধ-ঘরে তন্দহার। চোখে, 

থাকিস কেন রডীন নেশায় মানি, 

দিন ফুরালে আসবে ধেয়ে রাত্তি, 

প্রভাত-আলোয় ভরিয়ে নে মা প্রাণ 

৩৫ 

প্রাণের বীণা ওঠে বাজি সীঝের বেলানে, 

হার মেনেছি বারে বারে স্ুরটি মেলাতে ॥ 

হারিয়ে গেলাম তোমার স্থরের মাঝে, 

গাইতে জানিনা মরি যে আজি লাজে, 

অমণি হেসে তুলে শিলে গানের ভেলতে ॥ 

মধুর তালে নাচে পারের হাওয়া, 

ফুরিয়ে গেল আমার চাওয়া-পাওয়।। 

পরান-কোণে দোলে চরণ ছুটি, 

সকল কাজে দিলে আমায় ছুটি, 

দিনের শেষে ডেকে নিলে বাশির খেলাতে ॥ 

গীত-মগুরী (দ্বিতীয় খণ্ড) ১৯ 



৩৬ 

চোখে তোমার মৃদু হাসি 

কি কথা যায় বলে, 

তারার ফুল জাগল কেন 

নীল গগন-তলে । 

কভূ লুকাও মেঘের আচলে, 

ফোটাও এসে পরান-কমলে, 

গন্ধভরা চরণ ছুটি 

হৃদয-কোণে দোলে । 

লুকিয়ে শোনাও সোনার নৃপুর-ধ্বনি, 

বিশ্ব-বীণায় বাজালে আগমনী । 

নিত্য লীল। আমাব হিষ। জুডে, 

প্রাণের বাশি বাজাও উদার সুরে, 

স্তব্ধ কুলে দিয়ে তুমি 
ডাকলে কত ছলে। 

৩৭ 

জানি হে জানি অবপ তোমাব বৃপ, 

তোমায় ভূলে খাকবে। কেন চুপ॥ 

দীন দরিদ্র মাঝে আমি অসহায়, 

দিন-বজনী কাটে চোখের জলে হাষ, 

জ্বলবে নাকি গন্ধহার। ধূপ॥ 

তোমার কাছে যেতে কিসের বাধা বলো, 

নয়ন-জলে তুমি চরণ ফেলে চলো । 

গীত যঞ্জরী (দ্বিতীয় খণ্ড) 



স্ুবটি বাজে অমানিতের তাকে, 

একল! আসে জঙ্গীহীনের দ্বারে, 
তড়িং-আলো! জাগায় পরান-কুপ॥ 

৩৮ 

মন্দ-ভালোয় মিশে আমার আচলখানা ভরা, 
রুদ্ধ-ঘরের ছুয়ার খুলি দেব এবার ধরা ॥ 

ওগেো। অচেনা, চিনি তোমারে, 

কত-ন। ছলে বাজাও আমারে, 

অন্ধকারে জাগল নাকি সেই বপ মনোহরা ॥ 

ছায়াছবি দোলে যে গে। পরান চুমিয়া, 

আখিজলে বুঝি যায় চরণ থামিয়া | 

কে বলে থাকো! অনেক দুরে, 
তুমি যে সাধা গানের সুরে, 

বৃত্য-দৌছুল চরণ ছুটি হৃদয় অ'লে।-করা ॥ 

৩৯ 

ধরার বুকে বাজে মধুর তান, 

শেষ করে দে বাঁচা-মরার গান ॥ 

ওরে মেঘের আচল টানি, 

ঢাকবি কেন পরান খানি, 

মবমে তোর হানে নিঠর বাগ॥ 

গীত অপ্রবী (দ্বিতীয় খণ্ড) ২১ 



২ 

নুখ-দুখের বাধন টুটে, 

বাহির পানে আয়রে ছুটে। 

নীরবে কে যেন রয়েছে ফাড়ায়ে, 

সজল-নয়নে চরণ বাড়াষে, 

এবার বুঝি করবে তোরে ত্রাণ ॥ 

৪০ 

মুখের "পরে বসন টানি 

কও ন। কেন কথা, 

বডী-বরণ চরণ-তলে 

নোয়াই দেহলতা ॥ 

তোমার তরে জাগি যে সারা বাতি, 

আলো-ছয়ার আসন রাখি পাতি, 

তোমার লাগি পরানখানি 

বয়ে বেড়ায় ব্যথা ॥ 

চরম-দিনে বেদন-মালা পরো আপন গলে, 

বাদলা-রাতে কোথায় তুমি রয়েছে! মোরে ছলে। 

এসো আমার পরান-বধু মিলন-পারাবারে, 

একলা বসে প্রহর গুনি গহন অন্ধকারে, 

বীণার তারে বাজিয়ে বাণী 

ঘুচাও নীরবতা ॥ 

৪১ 

নেইকো! আমার ঘাটের কানাকড়ি, 

কেমনে আমি চরণ ছুটি ধরি ॥ 

গীত-মঞ্জরী (দ্বিতীয় খণ্ড) 



প্রাণে জেগেছে নানা রঙের আশা, 

বেঁধে ছিলেম নদীর কুলে বাসা, 
জোয়ার এলো এখন কি-যে করি ॥ 

জানি না কি-ষে ছিল তোমার মনে, 
তুফান তুলে নাশিবে ধন-জনে। 

আমার বলে আর তে। কিছু নাই, 

তাকাই কেবল চরণ পানে তাই, 

কেন ঢেউ দেখে যে কাপি থরথরি ॥ 

৪২ 

আশা-জালের বাধন ছিড়ে 
চলছি তোমার তরে, 

ভব-সাগর তরিয়ে দেবে 

হাতটি আমার ধরে ॥ 

ভয় করিনা চোখের জোয়ারে, 

জাগছে। সদ। ছুখের ছুয়ারে, 

ব্যখার পাথে চরণ ফেলে 

আসবে পরান পরে॥ 

ঝড়ের হাওয়। লাগে তর্রীর পালে, 

ঢেউয়ের *পরে নাচায় তালে তালে। 

পারের ঘাটে ঠেকবো আমি শেষে, 

বন্যাবেগে আমবে এলে।কেশে, 

অসীম কে।লে তুলবে মোরে 

কতনা আদর করে॥ 

গীত-মগ্ররী (দ্বিতীয় খও) ২৩ 



৪ 

৪৩ 

সন্ধা! এলে। যে বে 

সাজিয়ে নেন! সাজি, 

বুঝি ডাকছে তোরে 
ঘাটের খেয়ামাঝি ॥ 

কিসের আসে রইলি বসে, 

গানের মালা যাবে খসে, 

দেখনা চেয়ে দুরে 

প্রদীপ জ্বলে আজি ॥ 

যাওয়া-আসার পথকুলে, 
জীবন তরী দে না খুলে। 

ভয় কিসে তোর তুফান দেখে, 

সে লুকিয়ে হাসে আডাল থেকে, 
ভাবনা-পারাবারে 

তার বাঁশি ওঠে বাজি ॥ 

68 

চরণ-ছায়ে যাবার মতো 

সাধা আজি নাই, 

গোপন পথে হৃদয়-মাঝে 

নিত্য আসে। তাই ॥ 

আসো ফুল-ফোটাবার ছলে, 

ব্যথা চুমি কোথায় যাও চলে, 

মন্দ-মধুর মুগ্ধ-বায়ে 

কিদের আভাম পাই ॥ 

গীত মঞ্াী (দ্বিতীয় খও্ড) 



নিবল বাতি পথের হুধাবে, 

লুকিয়ে থাকো নিবিড় আধারে, 
কুাভরা কণ্ঠে আমি 

কেমনে গান গাই ॥ 

৩৫ 

কে যেন আমে আমে আসে আমে আছে, 

নৃপুর-পায়ে বাতায়ন-পাশে ॥ 

বজায ঝশি ঘুম-ভাঙানো স্তরে, 
তাকায় সেঘে আধার-ঘেবা পু/ব, 

লুকষ যেন শিউলি ফুলের রাশে ॥ 

হঠাৎ এসে হঠাৎ যায় চলে, 

ভাসিয়ে যায় তপ্ত আখিজলে। 

ধরতে গেলে দেষ না ধরা পালায় সে যে ছুটে, 

এমনিতরে। লীল। ঘে তার মোর হুদয়-পুটে, 

রয়েছি বসে আজি কিমেব আশে ।॥ 

৬ 

ওরে, ভুলের মাশুল 
বাডছে দিনে দিনে, 

বাজারে বেদন 

আমার হিয়া-কীণে। 

ঝড়বাদলে তে।মার তরী বাওয়া, 

মানস-বনে দেখি যে আসা-যা ওয়া, 

শ্বীত-মঞ্রগী (দ্বিতীয় খণ্ড) ২৫ 



আঘাত দিয়ে 

লওন। আমায় জিনে ॥ 

দিবানিশি নঅ শিরে, 

যেন থাকি চরণ ঘিরে । 

তোমায় ভূলে থাকি যখন দুরে, 

মোহন বাশি ডাকে উদাব-স্তববে, 

তোমা আমি 

লই যে তখন চিনে ॥ 

০] 

ফুলের মতে। ফুটবি যদি 

অচেনা কোন বাটে, 

কেন না জেনে সব খোধ|লি 

বেচা কেনার হাটে ॥ 

বাজে যে বে বেলা-শেষের তান, 

থাম! তবে বাচা-মরাব গান, 

পাল তুলেছে সোনার তরী 
আনাগোনার ঘাটে ॥ 

দেখলি না ঘে তোদের চেন! নেষে, 

থকলি কেন পিছন পানে চেয়ে? 

নবীন-বেশে আয় রে সাজি, 

ডাঁকন্ছ কোথা ঘ।টেব মাঝি, 

কিসের আশে আছিস বসে 

সাথী-হারার নাটে ॥ 

২৬ গীত-মঞ্ররী ( ছিতভীয় খণ্ড) 



৪৮ 

ওবে, যাবার হলো বেল! 

অজানা কোন কলে, 

কে যেন অন্ধকারে 

প্রদীপ ধরে তুলে ॥ 

দিযে থাকে কয় না কোন কণা, 

নযন-কোণে নীরব ব্যাকুলতা, 
২2২ গেল চলে 

আলোব দ্বার খুল। 

ফেলে গেল গলার মালাখানি, 

আলে।-ছায়া করে কানাকানি | 

অবাক হয়ে চেযে থাকে তারা, 

সকল কাজ হলে! বুঝি সারা, 
হডিখে গেল হ|সি 

আমার হিয়া-মূলে ॥ 

১৯ 

যেন এঁধানে পরান-মাঝে রে, 

খেমটা-গানে বেস্থর বাজে রে॥ 

বাধন খুলে আযবে তোরা ভূলে, 

স্রের হাওয়া ছুটছে ছলে ছুলে, 

আড়ালে থেকে মরবি লাজে রে ॥ 

স্র্য মাতে আলোর খেলাতে, 

আক্বরে তোরা ্ুরটি মেলাতে 

্রিত.মগ্তরী ( হিতীয় খণ্ড) ই 



৮ 

দিনের শেষে পড়বি কেন ঝরে, 

গভীর তানে নেন। পরান ভবে, 

উঠবি ফুটে সকাল-সাঝে রে ॥ 

৫০ 

যাব না আজ ফিরে রে ভাই 

যাব না আজ ফিবে, 

ঝড়ের রাতে পালটি তুলে 

ভাসব কেন নীরে ॥ 

কুল পেয়েছি এবার হবে ছুটি, 
আলোর সাথে করবো লুটোপুটি, 

যাব না আজ ফিরে রে ভাই 
ছেঁড়া-পাতার নীড়ে ॥ 

এসেছি ফেলে যা ছিল মোর কাছে, 

পরানখানি বাঙ! চরণ যাঁচে। 

মনে হয় আমার মাঝে আছে কোথা ফাকি, 

দূর-বনের গভীর ছায়া রাখে মোরে ঢাকি, 
যাব না আজ ফিরে রে ভাই 

থাকবো পদ ঘিরে ॥ 

৫১ 

তোমায় ডাকবো কখন বলে। 

সময় কোথা মেলে, 

দিন-রজনী কাটে আমার 

ঢেউয়ের খেল! খেলে ॥ 

গীত-মঞ্তরী (দ্বিতীয় খও) 



পসরা খানি সাজিয়ে লয়ে, 

যখন ঘ্বুরি মাথায় বয়ে, 

নীরবে তুমি আসো! তখন 

মেঘের দ্বার ঠেলে ॥ 

মনের মাঝে আছে অনেক কালো, 

তাই বুঝি লোকে বলে আমায় ভালো । 

জড়িয়ে যখন পড়ি আপন জালে, 

স্নিগ্ধ পরশ বুলাও আমার ভালে, 

তিমিরতলে লুকিয়ে এসে 

প্রদীপ দিলে জ্বেলে॥ 

৫ 

কখন বাজিয়ে গেলে বিরহ-বিধুর তান, 
কাজের মাঝে শুনিনি এমন মধুর গান ॥ 

আমার মন্দ-ভালোর মাঝে 

তোমার মোহন-ধাশবী বাজে, 

গাগা, শুনবে। সেই ধ্বনি 

- এবার দাও মোরে সেই কান ॥ 

পুলক ভবে তুলছে। প্রাণে ঢেউ, 

ত্রিভবনে জানেন আর কেউ। 

বয়ান খানি দেখিনি আমি কভু, 

উদাস মনে থাকি যে চেয়ে তবু, 

আজ ত দেখতে তোমায় চাই 

করো মোরে সেই চোখ দান ॥ 

প্রীত -স্ভরী (দ্বিভীয় খও) ২৯. 



৩৬ 

৫৩ 

চৌদিকে মোর ঘিরেছে 'কার! 
পথ কোথা পাই বলো, 

চলেছি ছুটে অজানা পুটে 
নয়ন ছলে। ছলো ॥ 

কভু আধার কু আলো, 

আমার চোখে লাগে ভালো, 

কিসের তরে পারের ঘাটে 

আলোক ঝলমল ॥ 

কোন্ প্রভাতে যাত্রা! হলো নুক, 
অগ্থরে মেঘ ডাকছে গুক গুক। 

তুফান-মাঝে বাঙে অভয় বাণী, 

দুরের দেশে ডাকে যুগল পাণি, 
আজকে কেন সাগর-জলে 

কমল টলমল ॥ 

৫৪ 

ওগো আমার অন্ধকারের আলো, 

হাদয়ু কোষে আলো আগুন জালো॥ 

দিগন্তে কারা গাইছে বাদল-গান, 

গুরু-গুরু রবে মোর দুরু-ছুক প্রাণ, 

রজনী আজি নিকষ-ঘন কালো ॥ 

জানি না কেন আধার পুরে, 

বাজিল বাশি গভীর স্থরে। 

গাত'মঞ্জরী (ছিতীয় খণ্ড). 



না-আছে ফুল না-আছে ডালা, 

এনেছি শুধু অশ্রুমালা, 
পরান-পযল্পে অধব-হ।সি ঢালে ॥ 

৫৫ 

এই জোনাক-হ্ছল। গহন বরাতে, 

মনের কথা কইবে। বনের সাথে॥ 

কইবো কথা প্রাণের গানে, 

পুলক-ভরা গভীর তানে, 

প্রেমের বসন পরবো তোমার হাতে ॥ 

নাইকো ধ্প নাইকো দীপ. 

পরবে। ভালে জয়ের টীপ। 

এ দূর সে তে। রইবে না আর দুর, 

বাজবে যাব মিলন-বাশির সুর, 

ঘুতন ভরে রাখবে হৃদয়-পাতে ॥ 

৫৬ 

ওগো! 'ুলে যদি ডাকলে তব দ্বারে, 

কেন শুন্য-হাতে ফেরাও বারে বারে ॥ 

ডেকেছিলে যে গান শোনাবে বলে, 

ফিরিয়ে দিলে নান। স্থুরের ছলে, 

কোথা যাব বলো গহন-অন্ধকারে ॥ 

নাইবা দিলে দেখা শয়ানে স্বপনে, 
জানি, বীণাখানি বাজাবে বেদানে। 

গীত-ফঞ্র্গী (হিতীয় খণ্ড) ৩১ 



৩২ 

চরম-দিনে আসবে আধার বেয়ে, 

স্বরের আলে! পরান দেবে ছেয়ে, 

মোরে . নিযে যাবে ছুখের পরপারে ॥ 

৫৭ 

নুর খুঁজেছি সুর পেয়েছি 
তোমার মাঝে গো, 

এই কথাটি বলবে। আমি 

সকাল-পাঝে গো ॥ 

ঝরিয়ে দিয়ে কুড়িয়ে নিলে মোরে, 

রাখলে বেঁধে তোমারি বাহাডোরে, 
“আমি” ছেড়ে “তু” ববে 

বীণা বাজে গো ॥ 

এই কথাটি বলবো আমি 

সকাল-সাজে গো ॥ 

এলে যে তুমি সোনার বথ চড়ি, 
মেঘের কোলে আলোক পড়ে ঝরি। 

এ আলোতে আধার গেল সরে, 

আনন্দে পরান গেল ভবে, 

দ্বারদেশে বাখলে মোরে 

| তোমার কাজে গো ॥ 

এই কথাটি বলবো আমি 

সকাল-সাজে গো ॥ 

গীত"মঞ্রবী (দ্বিতীয় খণ্ড) 



€৮ 

মনটি আমার ধায় যেন 

তোমার পানে গো, 

সকল দেহ নাচে যেন 

ভোমার গানে গো ॥ 

চলবে! আমি কাজের ফাকে ফা, 

মহাপ্রেমেব কলসখানি কাকে, 

সবার বেদন বাজে যেন 

আমার প্রাণে গো ॥ 

ঘুমের ঘোরে যদি তোমায় ভুলি, 

আঘ।ত হেনে দিয়ো আমায় তুলি। 

মন্দ-ভালে। যা-কিছু মোর আছে, 

এনেছি সবই রাখো-না তব কাছে, 

শূন্য ঝুলি ভরে যেন 

তোমার দানে গো । 

৫৯ 

কে 'যেন ফিরে ফিরে চায়, 

আমার পথে চলাই দায় ॥ 

বুরু ঝুর এই বাতাসে, 

আলো-ধো গয়। নীলাকাশে, 

গোপনে চরণ ফেলে যায় ॥ 

একলা! আমি চলেছি বনু দরে, 
সে বারে 'বারে তাকায় হিয়াপুরে । 

গীত-মঞ্জবী (দ্বিতীয় খও) ৩৬ 



আপন মনে চলেছি “পথ চিনে, 

এরার বুঝি নেবে আমায় জিনে; 
কেন, যে বাইরে এলেম হায় ॥ 

৬০ 

ওগো কহো মোরে কহো। 

খাকবো কতক্ষণ, 

দিশেহার। বৃষ্টিধারা 
বারছে অনুক্ষণ ॥ 

মেঘের কোলে ঢেউ উঠেছে ছুলে, 
রাগিনী তার বাজে হিয়া-কুলে 
থরথরি কাপে যে গো 

ফুল্প ফুলবন ॥ 

কোথায় আজি তারার মাল! গাঁথা, 

কোথায় হবে স্বুখ-শয়ন পাতা । 

রবিশশী চায় না মুখের পানে, 

পীকগণ গায় না আমার প্রাণে, 

বুঝি ভুলে দেবে খুলে 

মেঘের আবরণ ॥ 

৬১ 

কে দিল বে ধূলি-আচল পাতি, 

আরাম ছেড়ে বিরাম-গানে মাতি॥ 

গীত-অঞ্জরী (দ্বিতীয় থ)) 



কে এলো রে অমানিতের দ্বাবে, 

ঝর ঝর আখিবারি ধারে, 

জ্বেলে দিল নব উষার বাতি॥ 

তকলত! সইছে বুকেব ব্যথা, 
বাশির গানে ভুলি ছুখের কথা, 

ভাসিয়ে দিষে টানছে তব বুকে 

কি কথা যেন শোনায হাসি মুখে 

( ওগো) শিউবে উঠে অশ্মভবা রাঠি॥ 

৬২ 

গাব, আমান বকুল-বনেব ফুল, 

কবলি কেন এমন তবে। হুল ॥ 

অবেলাতে পডলি কেন ঝবে, 

না নিলি যে বুকে মধু ভবে, 

তোবই পানে দোলে অলিকুল। 

ূর্ধ এমে নাচল তাবে ঘিবে, 

হতাশ হয়ে বাঠাস গেল ফিরে। 

নীববে কেন মুদলি ছুটি আখি, 

সবমে কেন বয়ান দিলি ঢাকি, 

দেখলি ন। তুই রাও। চবণ-মূল ॥ 

৬ 

দূর-আকাশে কে দিবি রে পাঙি, 

আয়রে তবে মলিন বলন ছাড়ি ॥ 

টুন ত.য (হিভীয় থণওড) ৩৫ 



খ্ও 

ঘেমটা খুলে দেখরে চেয়ে, 

পৌছে দেবে সোনার নেয়ে, 

অন্ধকারে জাগছে তোরি দ্বারী ॥ 

ঘরের কোণে থাকবি কেন পড়ে, 

গানের স্বরে নেনা পরান ভরে। 

আযরে তবে ধুলার সাজে সাজি, 
কে যেন ডাকে বুকের মাঝে আজি, 
মাথার বোঝা করবি কেন ভারী॥ 

৬৪ 

বধু আমাব মশের কথা কণ, 

এমনি কবে লুকিয়ে কেন বণ ॥ 

ওগো, কোথা ভীব কোথা পাব তীব, 

ভাইনে-বাষে নাচে ঘন নীল নীব, 

আপন হাতে হালটি তুলে লও ॥ 

সিছুব-রাঙা পথের পানে চেষে, 

কাজল মেখে যামিনী আসে ধেযে। 

টাডিয়ে থাকে। হাসির পাবাবাবে, 

আসে। না কেন আমার হিষ়াদারে, 

নীববে কেন বুকেব বাথা সও॥ 

৬৫ 

একের সাথে মিলবি যদি 

আয়রে আমার মন, 

গত-হগ্ররী ( হ্িন্তীয় খণ্ড) 



উদার সুরে ভাকছে তোরে 

মাতাল সমীরণ ॥ 

হারিয়ে দিশা! নিশার আধারে, 

মলিন-বেশে খুঁজিস কাহারে, 

নয়ন মেলে দেখরে চেয়ে 

হৃদয় উপবন ॥ 

এখানে শেষের শয়ন পাতা, 

এখানে মিলন-মালা গাঁথা। 

লুকিয়ে থাকে ন্বপন-শহনে, 

অন্ধকারে চিনবি কেমনে, 

মেঘে আমার চোখের জলে 

কুডিয়ে-পা ওয়া ধন ॥ 

৬৬ 

দুয়ার খুলে বাহির পানে 

এবার যা যা যা যা, 
ঝড়ের রাতে হঠাৎ এলে! 

অজানা-দেশের রাজ। ॥ 

দেখি যে রে ক্বর্-রথ হতে, 

আলো-ধার ঝরে পথে পথে, 

জাধার কাপে কেন যে আজি 

বাজা, শঙ্খ বাজ। ॥ 

এ যে চাকা উঠছে ঝনঝনি, 

থামল বুঝি ঝড়ের গরজনি। 

নিত মঞ্জবী ( দ্বিতীয় খণ্ড ) ৬৭ 



৩৬ 

কী জানি কেন বাজিছে ভেরী, 

চরণ ঘেরে রাখিবে ঘেরি, 

হাতেগ কাছে যা আছে তোর 

তাই দিয়ে ঘর সাজ] ॥ 

৬৭ 

চোখের কোণে আধার গেছে টুটে, 

চরণ-তলে এবার যাবো ছুটে ॥ 

রক্ত আজি নাচল কিসের স্থুরে, 

ভক্ত বুঝি জাগল হাদয়-পুরে' 

চরণ-ধুলা' এবার নেবো লুটে ॥ 

ঘরের ছুয়ার রয়েছে যেরে খোলা, 

বাহু দোলায় দেবে আমায় দোল! । 

ছিলেম ভুলে ছুঃখ-নদ্রীর কুলে 
প্রণ-সাগরে উঠল আলো হুলে, 

পরানপদ্ম উঠবে বুঝি ফুটে ॥ 

৬৮ 

আমার সকল বিফলতা 

ঢাকে। ঢাকো ঢাকো, 

শরমে ভরমে কল্পলতা 

ডুবাযে কেন রাখো ॥. 

গীত-মগ্তরী (দ্বিতীয় খণ্ড). 



মনে কবি চনণ-তাল থাকি সকাল-মাবে, 

নানা ছলে আমায় কেন টানো কাজের মাঝে, 

ক্লান্ত হিয়া অকারণে 

আঘাত দিয়ো ন।কো ॥ 

আমাব “আমি আপন-হাতে নিয়া, 

মিলন-তীরে এমো আমার পিয়া, 

জটিল-পথে জড়িযে পড়ি মেঘ-ক্তালে গো, 

আশ।-মুকুল ঝরিযা পড়ে ডালে-ডালে, গে।, 

বকুল পবান-পাবাবারে 

প্রেমের-বন্যা ডাকো ॥ 

৬৯ 

একলা আহি অশ্রসাগর "ভীরে, 

আধার বেধে যাচ্ছে ?কগে। ধীবে॥ 

(মখববণ আচল টানি, 

কেন ঢাকাল বয়ান খানি, 

ক্ষণক ভাবে দাডাও আমায় ঘারি॥ 

ঘরের কোণে হযনি আলো জালা, 

গলে তোম!ল দোলে তাবার মাল।। 

«ই আহলাতে ভরাও আমাব প্রাণ, 

উঠবে বেজে মিলন-রাতের হান, 

দেখবে! চেয় জাগছে। হিয়ানীডে ॥ 

৭০ 

সকল বেদন ধন্য হয়ে 

ওঠরে এপার ফুটে, 

গীত-মঞ্ডসী (দ্বিতীয় খণ্ড) ৩৯ 



দুহাতে. তীর চরণধুল। 

নেবরে আমি লুটে ॥ 

উষার বুকে কাপল কেন আধার-ভরা রাতি, 

পরান-কোণে জলল বুঝি অনুবাগের বাতি, 
রোদন-ভরা বাতাস কেন 

আকুল হয়ে ছুটে ॥ 

কে ঢেউ তুলেছে মানস-সরৌবরে, 
ভামাবো আমি মুক্ত কলেবারে। 

মিলন-বেশে আসবে তুমি হেসে, 

গেপন-পথে আমার হৃদি-দেশে, 

লক্ষ-কোটি তারার ফুল 

ফুটবে গগন-পুটে ॥ 

৭১ 

বন্ধু আমার আসবে আজি ঘরে, 

আয়রে ত্বরা দেখবি আখি ভরে ॥ 

মনের কথা বলবি কানে কানে, 

ব্যথা-আগুন জ্বালবি গানে গানে, 

সোহাগ দিয়ে টানবে কোলের 'পরে॥ 

তোরা যেন চাসনি কিছু ভুলে, 
রাঙা-রাখী বাঁধবি প্রাণ-মূলে। 

এ যে দেখি ধবজা উড়ছে আকাশে, 

বুঝি নেইকে। দেরি আসে আমে আসে, 

হারিয়ে যাবি এ জ্যোতি-সাগরে ॥ 

গীত-মঞ্জরী (হ্বিতীয় খ) 



৭২ 

ডাকছে কে রে সন্ধা-বাধে 

আয় বে চলে আয়, 

আচল পেতে একলা বসে 

কিসের ভাবনায় ॥ 

এসেছে বুঝি মেঘের ছুয়ার ঠেলে, 
দেখরে তোর। চক্ষু ছুটি মেলে, 

বকুল-সনের গভীর ছায়! 

আকুল হয়ে চায়। 

কাপিয়ে শাখা কুগগবন থিবে, 

রান্ত পাখাধ পাখিরা এলো ফিরে । 

থাকিস কেন চোখের পাত বুজে, 

প|রের ঘাটে দেখন। তারে খুঁজে, 
মক তালে বাজায বাঁশি 

নদীর কিনারায় ॥ 

৭৩ 

কোথায় তুমি লুকিয়ে হাসো 

দেখাতে যেন পাই, 

মবার পিছে সবার নীচে 

একলা আছি ঠাই ॥ 

জানি না আমি পথিব পাতা 

কি-যে আছে লেখা, 

পরান-কোণে রূয়েছে আকা 

তব নামের রেখা, 

টত'মগ্ডরী (দ্বিতীয় খণ্ড) ৪8১ 



৪২ 

রাঙা-বরণ চরণ ছুটি 

ধরতে আমি চাই ॥ 

আমায় কেন বনিয়ে রাখো 

এমন কোলাহলে, 

বিরামহার। বর্ণ।ধার। 

মিশে সাগর-জলে । 

সকল বেদন উঠুক বেজে 
তোমার মর্ম তলে, 

চমকে দিয়ে আসবে ধেয়ে 

সপ্ত অ[খিজলে, 

বাধবে মোরে প্রণযাছাবে 

চরণে দেনে টাই ॥ 

ণ্ণ 

আজ প্রভাতে কে বাজালে। বাশি, 

বাশি রাশি কুশ্মম ওঠে হাসি ॥ 

ভিলেম যে রে স্রখ-শয়ন "পারে, 

সোনার আলে। বুকেব কোণে পড়ে, 

রবির কর আঅশাধাব দিল নাশি॥ 

হাত ঘরের আগল খুলে, 
কখন্ বাইরে এলেম ভুলে। 

ভোরের পাখি উঠল গেয়ে গান, 

নিবিভ সুরে জুড়ালো মোর প্রাণ, 

স্ুধা-জলে কোথায় যাই ভাসি । 

গীত-মপ্রবী (দ্বিতীয় খণ্ড) 



৭৫ 

পিছন পানে ডাকছে হতোবে কাবা, 

হাজাব ডাকে দিস নে যেন সাড।॥ 

ভাদব কথা নিস নে যেন কানে, 

এগিয়ে যাবে আপন-গভা গানে, 

লছে আলো গগন-ভরা ন্চাবা ॥ 

এই বেলাতে সাজ পৃজাব ডালা, 
ঢে!,খব জলে গাথ বে গলার ম।ল।। 

মুখব পরবে ধসন টানি 

দেখবে চেয়ে কুস্মমখানি, 

পবান-কোণে লুটছে আলোধাবা ॥ 

গড 

(ক্াথায স্শখ কোথাধ 9খ 

সবই তো আলে।-ভব|, 

দখিন-ভা €য়। ভুলিয়ে যায় 

যুল্ল পর্ধর্ধাবা ॥ 

মেঘেব ক্লে বোদের ঝিকিমিনি, 

পবান কেন জ্লছে ধিকিধিকি, 

আডাল হাতে ডাকছে কে যে 

আয়াবে সবে ত্বরা ॥ 

সে যে ডাকে বারে বারে, 

বুঝি প্রেমাভিসারে। 

গীভ-মতবী (ছিতভীয় থও) ৪৩ 



কোথায় যেন দুরের পথ জুড়ে, 
প্রাণের বীণা বাজে গভীর স্তরে, 
মলয়-বায় ছটছে সেথ! 

গন্ধে আকুল-কবরা ॥ 

৭৭ 

এসো বন্ধু, এসো প্রাণের পরে 

চোখের আলোয় দেখাবে ভাল কারে ॥। 

সামনে আমে মিলন-রাতি, 

গোপান জলে প্রেমের বাতি, 

চেখে আমার পলক নাহি পড়ে॥ 

আমায় ভূলে থাকবে কেমনে, 

কন্থম ফোটে হদয়-কাননে। 

ঘারর হ্য়ার আছে যে গে! খোলা, 

বাহু দোলায় দেবে মোবে দেলা, 

আজকে আমার পরান যাবে ভার ॥ 

৭৮ 

চোখের কোণে আধার আজি 

মিললো, মিলালো, 

নব-উষার অলোক মোরে 

ভূলালো, ভুলালো! ॥ 

গীত-মপ্তরী (দ্বিতীয় খও) 



জানি না কেন নয়ন-গল! জলে, 

সাগব-কুলে এলেম কখন্ চলে, 
পারের ঘাটে সোনাব দীপ 

জ্ালালো, খাললো ॥ 

আক্ষা।-বকা পথে যে গো এলেম আণক দৃব, 

ক।নেব কাছ এসে বাজে সানাব আলাব সুপ 

মুগ্ধ নু আমবশ হল শ্যামল ধৰাব গানে, 

ঘুমেব (কালে (গলাম লে কখন তি। ক ভান, 

পবানে কাব সোহাগ হাক 

বুললো, বুল।লে। ॥ 

৭9) 

কে গো তুমি বন্ধু পেছে 

বাধলে বাশ প্রাণ, 

পিন হণ্য মত। হায় 

এলে গোপন টন ॥ 

মোঘব বেণী এলিযষে যদি পবান দেখ ছেষে, 

আকুল কেশে হঠাৎ অসো চেখেব জল বোধ 

ঝব-ঝক বাধু এসে 

বাহ আমাব পান ॥ 

জেযার-জলে ভাসি আমি পাছে, 

ভাই বলে তুমি দাড়াও বুকেব নকাষ্ছে। 

অন্ধকাবে তোমার সাড। মো, 

ঘবেব কোণে প্রদীপ বাধে। ছেল, 

কোণ হাত এসে শেবে 

বাজালে বাণী কানে ॥ 

দুত-মওবা (ছ্বিতীয শও) ৪৫ 



৪৬ 

৮০ 

অন্ধকারে কে দেবে রে সাড়।, 
কাবে খুঁজে হলি দিশেহাবা ॥ 

ঘুম টুটেছে চোখেব ছুটি কোণে, 
যায়কি দেখ। ঘোমটা-পবা বনে, 

তোব পানে যে হাসে গ্রহকাব। ॥ 

কোথা ছুটিস এমন গভীব বাতে, 

কাছে তোব কেউ কি আসবে আলে।-হাতে। 

ডাকছে কাব আগল-দেওয। ঘবে, 

কাব খোজে তুই বেডভাস পদভবে, 

চেখে কেণ ঝাখ জলধাবা ॥ 

চি 

নাইরে বজনী বাকী । 

বকুল-বনেব পাখি গুঠে না কেন ডাকি ॥ 

ভাব।ব মাঝে আসন পাতি 

একলা আছ বসে, 

বৃুকেব 'পবে একটু আলো! 

পড়ে না কেন খসে, 

সজল চোখে কে যে কাজল দিল মাখি॥ 

কাছাকাছি যেতে আছি রাজি, 

ভুলে কেন দাওনা সাডা আজি । 

গীত-যণ্তবী (দ্বিতীয খণ্ড) 



ওগো ত্ষোমার পাথব-ঢাকা পথে, 

আধাব বেয়ে চলেছি কোনামতে, 

মুখটি তুলে দেখো এই-চোখে চোখ বাখি ॥ 

৮ 

ঢেউ-খলানো সাগব-ভীবে 

চলেছি যে গো একী, 

কউ কি দেবে আজকে আমা 

চোখব কোণে দেখ। ॥ 

কাদন-ভবা বাতাস আসে ধেষে, 

ভেবঠিলেম আসনে *বী পোয, 

অ[পন-ত517* মুছিয়ে দেল 

টেখেব জলবেখ। ॥ 

আসবে বালে ফুটল কাছ ফুল, 

(দখাবে বলে নাচল অলিকুল। 

ঘনিযে এাল। শেষেব বেল।, 

বুঝি ভাল গানেব ভেলা, 

মধুগাদনব গুবগুলি যে 

হাল। ন। আব শেখ ॥ 

৮৩ 

2 বাখে। তাখে বাথ। কি-ব। যায আসে, 

নিবভাষ আছি সদা চরণ সকাশ ॥ 

অকুল কূলে বাধা সোনার তরী, 
মবণ-কালে শমানে নাহি ডবি, 

আখি কাব জাগে আজি শ্রনীল আকাশে ॥ 

গীত-মণ্ডখী (দ্বিভীব খণ্ড) ৪৭ 



€9০ 

অবুঝ আমি দিইনি তখন সাড়ী, 
ছিল আমার অনেক কাজের তাড়া 

আজকে কেন কাজের »পবে, 

কিসের বাধ! এসে পড়ে, 

মনে হয় কে বাধিবে 

বনফুলের ডোরে ॥ 

৮৭ 

আমার সকল গর খব হবে কবে, 

ক্ষমা করে! প্রচু ক্ষমা কারো তাবে 

এই ইচ্ছা সফল করো প্রাণে, 

মনটি ধায় বাঙা-চরণ পানে, 

মোরে ডাকে। তব মিলনোতৎসাবে ॥ 

সূর্য ডরবুড়বু সন্ধ্যা এলে। বলে, 

বক্ষ দুরু-দুরু যাওগে। কেন ছলে 

এসে। প্রভূ, এসে। তুমি ধীরে, 

দাড়াও ভুলে মানস-নদীতীরে, 
কিসের ছায়াছবি নাচে হুদয-নভে ॥ 

চাচি 

আমার ছুটি বাজে 

তোমার মোহন-বাশিতে, 

আমার ছুটি নাচে 
চোখের চপল-হাসিতে ॥ 

গত-মঞ্জবী (দ্বিতীয় খণ্ড 



আমার ছুটির খবর পোয় 

শর এলো! দ্বাবে, 
শ্িশির-ভেজা শিউলি ফুল 

ববণ করে হাবে। 

শব বুঝি এলো 

গ্রণের আ্রোতে ভাসি * ॥ 

পিছে আমাব থ।কলো সবাই পা, 

ভোমাব কোল পঙাবেো এবাব ঝাব। 

ঢচখণ-ভোল। কাজ 

গেলবে বুঝি ট্রটি 

তোমাব মঝে ছুটি 

সেইতে। অসীম ছুটি। 

সুর ওঠে সেখ 

ঘবেব আধা নশা ॥ 

৮০ 

বীণার তারে দৈন্য ওঠে বাজি, 

কিসেব তাবে মৌন তুমি আজি ॥ 

কান পেতে শুনাবো তোমাৰ গান, 

হিয়।-মাঝে পুববো মখুর ভান, 
সাজাই বাম অঞ্ফুালর সাজি ॥ 

এই বাদল-ঝব। দিনে, 

ওগো নেব তোমায চিনে । 

গীত-মপ্ররী (ছিতীয় খও ) ৫১ 



৫ 

তোমার পথে চলছি নতশিরে 

পিছন পানে যাব না আর ফিরে, 

পথের শেষে জ্বলে প্রদীপরাজি ॥ 

৯৬ 

আডাল হন্তে ডাকে। কেন 

ওগে! খেলার সাথী, 

ওই ডাকেছে এলো ছুটে 

আলো।হার। বানি ॥ 

হঠাং কেন বািযে দিলে 

ব্যাকুল হিয!খানি, 

চোখের ভাষায় £তামার সনে 

হয়নি জানাজানি । 

কিমের গন্ধে বাতাস আজি 

কারে মাতামাতি ॥ 

দেখি না যেরে আকাশ "পরে 

পূর্ণ টাদের শোভী, 
বকুল-বনের শীতল-ছায়া 

মধুর রূপে ভোবা ॥ 

মৌন-গভীর তিমির-মাঝে, 
কোথায় বরাঙা-চরণ বাজে, 

দোলও কেন আমার গলে 

বাথামাল। গাঁথি। 

গীত-মঞ্ররী (ছিতীয় খও) 



৯১ 

মননে এবার দ্বারী করে 

বাখরে প্রাণের ঘরে, 

দেখিস যেন আধার এসে 

দেয় ন| তোরে ভরে। 

রঙীন আলোয় ফুল ফুটাবি যদি, 

প্রদীপখানি ছালাম নিরবধি, 

বুকর *পরে স্বপন শিয়ে 

কোথায় যাবি ঝারে ॥ 

ঝাডেরু হার! আসবে বখন ধেয়ে, 

গন শোনাবি আপন-গান গোয়। 

সে ধর। দোল শেষে, 

প্রলয়-মাঝে এসে, 

অধর-হ|সি ঝরায় কে বে 

পাথর খুলা পরে ॥ 

টি 

দিচ্ছে কে রে কানন! হাসির দেল, 

খোলে তবে চোখেব ঢাকা খোল ॥ 

ভাঙবে বলে এলে। গৃহদ।বে, 

নিঠর বাণী বাজ বীণার "তারে, 

কিসের ভরে বাধায় এত গেল ॥ 

ভেডে আবার গড়বে নূতন করে, 
মধুর রসে দেবে হৃদয় ভবরে। 

গীত-মণ্ডরী (দ্বিতীয় খণ্ড) ৫৩ 



৫৪ 

বাতাস বুঝি থেকে থেকে, 
কারে ভাকছে হেঁকে হেঁকে, 

দুবের দেশে কে পেতেছে কোল ॥ 

০৯৩ 

মষনা আমাব কয়না কেন কথা, 

সযনা যেবে বুকেব বিষম ব)থা ॥ 

বনেব পাখি বনেই ঘোবাষেরা, 

বইবে কেন সোনাব খাঁচায় ঘেরা, 

গানেব স্রবে নাচায বনলতা ॥ 

আমাব পানে ফিবাও তোমাব মুখ, 

এমনি কবে দিচ্ছ কেন ছুখ। 

কণ্ঠে আমাব যত আছে গান, 

নীবাব সবই কবি তোমায দান, 

বাতাস বাজায় যাগুন ব্যাকুলত। ॥ 

৯৪ 

বাঁখল-সাজাব সাধ হয়েছে আজি, 

আন্রে সখী বকুল-ফুলেব সাজি ॥ 

সাজবি তোব। শ্রীদাম-স্ুদাম, 

ল/ঙল-কাধে ভায়া-বলবাম, 

গীত-বসন পরতে আছি বাজি ॥ 

বাজাব বাঁশি বাজাব কিন্কিনী, 
চরণে নুপুব বাজাব বিনিঝিনি । 

পীত-মঞ্জবী (দ্বিতীয় খণ্ড) 



সে একলা! আছে কুঞ্চ-বিপিনে, 

যাব নেচে নেচে ঘমুনা-পুলিনে, 
অবাক হয়ে দেখবে মনের মাঝি ॥ 

৯৫ 

কিসেব খেলা খেলো তুশি 

মানস-বনহল, 

আকণ-বাডা চবণ ফেল 

এসো নধনজা,ল ॥ 

গোপনে এসে স্বপনে দোলা ও মোৰ, 

হবু তোমায় পাই না আপন কাবে। 

মেঘেব কে।লে ভিত যেন 
চমকি উঠে চলে ॥ 

অঙ্গ লাগি অঙ্গ কাদে মোব, 
ছুখ-ণজনী কখন হবে ভোব। 

জুডাবে কাব নয়ন-ছাল।, 

গাল পবাব। বনতন-মাভা।, 

গিবিড কবে পাবো তোম।য 

হদি-পদ্ম-দলে ॥ 

৯৬ 

আমব মনর মালাখ।ন। 

যাক-ন। এবার ছিডে, 

হারাই যেন আপনারে 

অনাদরের ভিডে॥ 

গীত-মঞ্জরী (ছিতীয় খঞড) ৫৫ 



€ 

এঁ খানেতে তোমার আসা-যাওয়া, 
বইছে সেথা মিলন-ম্থুবের হাওয়।, 

আসনখানি পেতে কাখো 

অপমানের তীবে ॥ 

এ মালা দেখে কওনা মোরে কিছু, 

মুখ ফিবাষে নযন করো নিচু। 

তোমাব কাছে মূলা নাই যাব, 
কে কেন দোলাই সেই হাব 

চ্কোমাব দেও্যা মাল! যেন 

(শিীভে হৃদয় ঘিবে ॥ 

৯৭ 

(তামাধ আমি বাখবেো। ধবে 

শর্তি কোথ| মেলে, 

অন্ধক।বে প্রদীপখানি 

দিয়া তাব ছেলে ॥ 

আমায ভুলে কোথায য।/ব সবে, 

কাঁজব মাঝে দাডাও আডাল কাব, 

চাক-চে।খেখ চপল হাসি 

প্রাণে দিযে। ঢেলে ॥ 

ন্বর্গ কোথা তা কি আমি জানি, 

মাভৈঃ ববে বাজে তব বাণী। 

মন্দ-ভালো সবই তোমাব দান, 

ছন্দে তোমাব নাচুক দেহ-প্রাণ, 

যাবাব কালে যাই গে! যেন 

দুদবব খেলা খেলে । 

গীত মঞণ্তবী (দ্বিতীয় খণ্ড, 



৪৮ 

এই জেনেছি সাব প্রভু, 

এই জেনেছি মাব, 

তোমাব হাতে আন আমাৰ 

ব'চ। মবাব ভাব ॥ 

ছু5খ-স্রুখেব বাধন টে, 

এসো হে প্রভু পবান-পুটে, 

হাঁভটি ধরবে জদয়ণাথ 

লাব। মেবে পাৰ। 

এখল। খদি ১৯লি শামি 

শদূব আধা/খ, 

মোনাব চালে। বাখ। গোলে 

পাথব ভধাবে। 

(খলাচ| খেল। দিনেব পব দিন, 

»বণ-*ল কবাবে কবে লীন, 

আম।ব সাথে খেলা বুঝি 

শে হব ন। আব ॥ 

প্রণ-খোলা সেই পাগল।-হাসি, 

ঢোখেব জাল গেলবে বুঝি ভাসি ॥ 

এবাব ঘ্ুবে আযরে পিংহথাবে, 

লুটিযে যারে একটি নমস্কারে, 

আধাব-ঘবে বাজবে রাঙা-বাশি ॥ 

চিত মগতরা (দ্বিতীয় খণ্ড) ৫৭ 



৫৮ 

নিকষ-ঘন তিমিব হতে, 

শোষ ভাসবি আলাব শোতে । 

জটিল পথে কুটিল সংসাবে, 
জীবন গেছে মিছে অভিসাবে 

ডাকবে তাবে দ্াবেব কাছে আসি 

৯০০ 

দিন দিন পবাশখানি 

ঘ। স্চ ঘযেবে ক্ষযে, 

দিশে-হাবা বদল-ধাবা 

ঝবতে বাধ বাধ। 

ছবেব কোণে বইপা কেমানে, 

মাঘব দেশে যাবই গোপানে, 

সাভা পোষ চবণ ছুটি 

উঠাব সচল হয়ে ॥ 

এস্ত পদ আসবে উচ্চ কলম্বাবে, 

গরবে তখন আমাব বক্ষ যাবে ভবে। 

বাধবে এসে কনকটাপা-ডোবে, 

নবীন বেশে সাজিযে দোবে মোবে, 

সধ-০|লা স্রবটি েধে 

বেদন যাব সযে॥ 

১৩ ৯ 

সাঝের হাওয়া আকুল কবে 

ডাকছে (ততোবে কারা, 

গীত-মণ্ডবী (দ্বিতীয় খও 



আজল। খান। ভবিয়ে নেন 

কাজল। ঘমেঘেব ধাবা ॥ 

বুকে োব বাজছে নারি সোহাগ-ভবা প!ণী 

বাব গলে পবিধে দিবি বাথাব মালাখনি, 

ঝবাফুলেব গোপণ ডাকে 

দিম পণ যন মা ॥ 

স্বর কেন পাঁখবি বুকে ধবে, 

হাবিখ যবে পথের ধুল। 'পাবে। 

পন্য ঘাব থাকবি কোথা পাস, 

আঙাল খানা খ|বে এপাৰ খসে, 

ঝালমলানি হাসিব গ।ানে 

তপি খে দিশহাবা ॥ 

আমাধ তুমি কবপ খুশা 

এই কি ছিল মান 

“8751 (ভামাব প্রামেণ বিকাশ 

হাদয-উপবানে | 

আপন-হাতে নিলে মাবে গডে, 

না চাহিতে দিলে আলোথ ভাবে, 

ভজন-পূজন পুণা-পি শুব 

ন।-ছিল মোর সনে 

আম।ব সকল মণ্দ-ভালের মাঝে, 

ভোমার হাসির ম্বষমা সদাই রাজে। 

সীত-ষপ্তবী (দ্বিতীয খও) হি 



কভু যদি ভুলি তোমারে, 

ছুটে আসো মনের আধারে, 

গ/নের কুসুম ,অমনি ফেটে 
গোপন গুহা-কোণে ॥ 

১০৩ 

নামল ছায়া এলে। আমার 

কাজ-ফুরানে। বেল।, 

দুরের দেশে খেলবো যেরে 
পথ-হারানো খেলা ॥ 

ভাঙল বুঝি অন্ধকারের বাধ, 

কে ফেঁদেছে নবীন-আলোর ফাদ, 
চোখের কোণে ভাসাষ কার। 

অশ্র-ফুলেবু ভেলা ॥ 

বনফুলের মধু খেতে, 

কেন ভ্রমর ওঠে মেতে। 

উৎসবের সকল বাতি, 

যাকন। নাভি বাতারাতি, 

কিসের তরে পারের ঘাটে 

বুঙ-ফেরানে। মেলা ॥ 

১০৪ 

হাখের কথা জানাই বলো কারে । 

দাড়াও, বন্ধু, দীড়ীও তবে 

ব্যাকুল-চোখের তরল অশ্রুধারে ॥ 

গীত-নগ্জরী (গ্িতীয় খণ্ড) 



বিজন-পথে চলেছি যে গো একা, 

ভেবেছিলেম পাব না বুঝি দেখ।, 
দাড়াও, বন্ধু, দীডাও তবে 

বাধাবো গলা বাখার মণিহারে ॥ 

পাথের ধুল। রাঙা করে, 

কৃত ফাগুন গোছে ঝরে। 

হঠাৎ কন এলে ছ্ুখের গানে, 

বেদন বুঝি বাজে তোমার প্র!ণে, 

৮াডাও বন্ধ, দীড়াও তাবে 

সাজাবেো। আমি প্রমের অলংকারে ॥ 

১০৫ 

বশিব গানে পাগল করে 

কেন মাগল দিযে থাকো, 

জানি কেন তিমির-চালে 

ভব আমন পোঠ রাখো ॥ 

৬র-ভর আঝের পায়ে 
এসি মিলন-আশে, 

দুয়া খুলে প্রিয়তম 

এমে। হে আমার পাশে, 

আমার লাগি বেদন-লীণ। 

কেন যে বেজে ওঠে নাকে ॥ 

স্ুরেব আগুন ছড়িয়ে দিয়ে বনে, 

লুকিয়ে কেন বদ্ধ ঘরের কোণে । 

চ*মগডরী (ছ্বিভীয এগ) ৬১ 



৬৪ 

১৬৯ 

ওরে বাত্তি আজি ভত্দ্রাহীরা, 

যাত্রী তোর। ভাঙবে গহকার। ॥ 

দেখবে চেয়ে চক্ষু ছুটি মেলে, 

সূর্ধ-তারা দিচ্ছে আলো ঢেলে, 
কৃড়ির বক্ষে কুম্থুম পেল ছাড়া ॥ 

তারই গন্ধ ভাসে ক্ষদ্দ বাতাসে, 

আনন্দ-বীণ বাঁজে স্সিগ্ধ আকাশে । 

সময় গেলে আমবে কি আর ফিরে, 

কাদবি কেন ঝবা-ফাগুন তীরে, 

রুপ্রুতালে বাজ ন্র্র ন।কাডা ॥ 

৪2 

ওরে, পরবাসী হয়ে 

থাকবি কতকাল, 

আডালে কে ষেন 

বুনছে মরণ-জাল ॥ 

সারে বারে শিকলে দিল নাড়া 

হেল1-ভরে দিলি না যেরে সাড়া 

থব থরি কেন 

কাপছে তরীর পাল ॥ 

সোহাগ-বাতি জলছে দিবার।তি, 

কিসের আশে থাকলি আজি মাতি। 

গীত-মঞ্জরী (দ্বিতীয় খণ্ড) 



আজি কিসের ভূলে রইলি মরুর কোলে, 
আয়রে আয় ছুটে পথের কাটা দলে, 
রণমাজে সাজি 

ধরার কবে হাল ॥ 

হানি 

তোমায় মামায় মিলন হালে 

বাধন যায় টুটি, 

হান বাড়ায়ে রবির কর | 

আসে তখন ছুটি ॥ 

বুকে আমার দুখের চাকা 

ঘুবছে ঝনঝনি, 

আডাল হাতে দেখল বুঝি 

দীনের দিনমণি, 

ভেমায় আমায় মিলন হালে 

কমল ওঠে ফুটি ॥ 

সেইত্তো তুমি, সেইতে! এলে তুমি, 
টুপি চুপি বাথ। গেলে চুমি । 

মেঘের ঘোমট। পারে থাকো, 

তোমায় চিনতে পারি নাকে।, 

তোমায় মামায় মিলন হালে 

ভবে নয়ন ছুটি ॥ 

5১২ 

আধার কেন রাখবি বুকে ধরে, 

ডাক পড়েছে দূরের খেলাঘরে ॥ 

গীতস্মগ্রবী (দ্বিতীয় খণ্ড) স্্৫ 



খ্যাপার মত গাইলি আপন মনে, 
পড়লি ধর! বাঙা-চেোখের কোণে, 

হাত বূলালো। .তোরি দেহের *পরে ॥ 

গন্ধ-বিধুর এই বাতাসে, 
মৌন আজি কিসের আশে। 

সে লুকিয়ে হাসে হিয়াকুলে, 
তালে তালে নাচে এলোচলে. 

এডিয়ে তোর! যাবি কোথ।য সারে 

১১৩ 

সে ধর! দেবে বুঝি সরল প্রেম, 
আধার বেয়ে কখন্ এলো! নেমে ॥ 

স্টোমায় আমায় সকল বাবধান, 

একটি নিমিষে করলে অবসান, 

দরের কাছে চরণ গেল থেমে ॥ 

স্বপ্ন ভেঙে জাগল যেন গভীর যামিনী, 
বীণ।র তারে উঠল বেজে কিসের বাগিণী। 

অশ্র-ফুলে গাথা মলাখানি, 

বানু তুলি নিলে কেন টানি, 

ঢাকলে শেষে সোহাগ-মাথা হেমে॥ 

* ৯ 

ছিলেম সুখে ঘুমের কোলে শুয়ে, 
হঠাৎ এসে কপাল গেল ছুঁয়ে ॥ 

গীত-মণ্তরী ( ছিতীর খণ্ড) 



বাঁকিয়ে তনু দাড়িয়ে ছিল ঘরে, 

দেখিনি তারে নয়ন ছুটি ভারে, 
আসনখানা হয়নি পাত ভুঁয়ে। 

পরশমণির কি গুণ ছিল ওরে, 

পুলকে আমার পরান গেল ভবে। 

প্রেমের মাধুরী ধীবে বীরে, 
কেন যে জাগিল হিষ। ঘিরে, 

আলোর আ্োতে পবান গেল ধুযে ॥ 

৯১৫ 

থমথমে এই নিশীথ রাছে 

নাই-বা দিলে দেখা, 

ফুরফুরে এই দখিন-বায়ে 

(রাখা হাব একা ॥ 

অভ্ভল-তলে থই যদি ন। মেলে, 
ভুলেও ফেন ষেও না মোরে ফেলে, 

ফুটফুটে এ জোঙন। দিয়ে 

আাকো কাপোর বরেখ। ॥ 

অন্তর যদি না জাগে মধুর চেতনে, 

হাতটি তোমার বুলিয়ে দিও মৃক-বেদনে । 

তুমি আমার আমি যে তোমার, 

এই কথাটি স্মরি বারংবার, 

টুকটুকে চরণ ছুটি দিয়ে 
মুষ্ছো কালো-লেখ। ॥ 

গীত-মঞ্জরী (দ্বিতীয় খও ) ৬৭ 



হাতি 

প্রাঃ কবে যে. আমার 

জু৬া০ব হাদয়-জ্বালা, 

গানের মঞ্জরী দিয়ে 

গাথাবো গলার মালা ॥ 

কবে যে এসে টাড়াবে মোরে ঘিরে, 

হান বাড়ায়ে বলবে হেসে ধীরে, 

আমার অরে কি তোরা 

ফাজাস বরণডালা ॥ 

গরবে তথন বক্ষ যাবে ভরে, 

হদযু-ততগ্্ বাজবে কদ্ধ ঘারে। 

মালাখানি নেবে ফে তখন তুলে, - 

বারে বারে দোলাবে মনের ভুলে, 

মন্দ-মধুর তানে 

বাজাব সোনার বালা ॥ 

টি 

ওরে, কার কথাটি পড়ল আজি মনে, 

স্বর ছুটেছে গোপন গ্ুহা-কোণে ॥ 

নাইরে ঘুম নয়নে মোর, 
বুঝি. লাগল প্রেমের ঘোর, 

স্ররের আলে! ছড়িয়ে গেল বনে। 

ওই আলোতে ফুটল বুঝি কমল-কুঁড়িখানি, 
তারার বুকে বুলিয়ে দিল কিসের মর্মবাণী। 

৬৮ গীত-মঞ্জরী (দ্বিতীয় খণ্ড.) 



চকিতে আজি চেতন জাগে চিতে, 
পরান ভরে পাখির কলগীতে, 

খেলবে। খেলা অজানিনের সনে ॥ 

১১৮ 

পথিক আমি গরে। 

ছু হতে তার চরণ আছি ধারে। 

মার ভষ কিসের এই ভবের নাটে, 

বুঝি খেয়ার সাথী ডাকে পারের ঘাটে, 
দেব বে পাড়ি অজানিতের ঘরে ॥ 

ছখের ডোরে কে বাধিবে মোরে, 

রসের ধারা নেবারে লুট করে। 

কে যেন মোবে টানছে বাতির পাথে, 

এপার আমি ভাসবে। গানের তে, 

সকল বাধা আপনি যাবে সরে ॥ 

৯ ১৭) 

সের সাজে কে যেন এাল। দ্বারে, 

ভুলে কখন্ ডেকেছ্গিলেম কারে ॥ 

বাধন ঠি'ডে চলাবো আমি ধীরে, 

মিলবেো। যেগে। মিলন-নদীতীরে, 

কি স্বর আজি বাজে বীণার তারে ॥ 

ষেন মনে হলো চিনি তারে চিনি, 

চরণে নৃপুর বাজে রিনিঝিনি। 

গীত-মগ্তরী (খ্বিতীয় খণ্ড) ৬৯ 



কোল গপেতেছে শ্টামল ছায়াতলে, 

যাব রে আমি অজানাদের দলে, 

শেষের খেল। থে খেলাবোা আহ। রে॥ 

শনি 

নিতা তিমি আঘ।ত হানো 

বোবা বুকের মাঝে, 

ন। জানি তব কোমল করে 

কতন। বাথা বাজে ॥ 

তোমার অঘাত নাচিষ তোলে গ্রাণ, 

বিশ্ব-সভ।য় বাডাষ কত মান, 

চপল চোখে হ।মিটি দোখ 

মরি "যয আমি লাজে ॥ 

যখন খোলে। চোখের ঢাকাখানি, 

তোমার সনে হয় যে জানাজানি । 

বেদন বুঝি মধুর মাধুরী ভরা, 
সে যে আমার বাথিত রোদন-হরা, 
সকল ব্যথা কুস্্রম হাতে 

ফোটে সকাল-সাঝে ॥ 

হত 

এবার ঘদ্রি না দেবে দেখ। 

তোমার আখিতারা, 

ধরার বুকে ঝরায় কেন 

মেঘের মৃধাধারা ॥ 

৭০ গীত-মগ্তবী (ছিতীয় খণ্ড) 



কেন তিমির-ছুয়ার খুলে, 

প্রভাত নাচে পরান-কুলে, 

কি.সর গন্ধে দখিন-বায়ু 

হলরে মাতোয়ারা ॥ 

কেন ম|ঠে শ্যামল-শয়ন পাতা, 
কেন বনে ফুলের মালা গাথ। | 

কেন পাখির কন ভব্ায় গানে গানে, 
কেন স্ুয-ার। তাকায় নিট পানে, 

কেন হাসির তুঁফাণ তুলে 

করে। পাগল-গার। ॥ 

২৩ ৬১ 

একল। আমি ছিলেম বাম 

বুলির মানে, 

আকুল হয কে যেন এলো 

সাকঝর গগনে ॥ 

নযন ভুলি দেখিল আমার গানে, 

কি ন্সুর যেন গঁথিল বাকুল প্রাণে, 

কিসের সাড়া জাগিল এরে 

| হদয়-কননে ॥ 

তখন কেউ ছিল ন। বাতায়ন-পাশে, 

বাতাস মেতেছিল ফুলের ম্ুবাসে। 

না জানি কেন বিজন-ছায়ে, 

যেন নাচিল চপল-পায়ে, 

পরান খানা রঙিয়ে গেল 

হিরণ-কিরণে ॥ 

গ্রভ-মব্তরী (দ্বিতীয় খও ) ৭১ 



গৎ 

১২৩ 

দয়! করে ছোট, হয়ে যদি ন| দাও ধরা, 

তবে কেন শশী তারা এত আলো ভরা ॥ 

আমার প্রাশের সরসীতে, 
দেখিন! ষে ঘোমটা খসিতে, 

চুপি টুপি মনোমাঝে লুকাও কেন ত্বর! ? 

আমর এই বরা-ফুলের ছায়ে, 

আসো ন। কেন নৃপুর-পরা পায়ে! 

বসে বসে ভবে পথ "পরে, 

মোরে বুঝি মনে নাহি পছে, 
ভাঙে। কেন বাসাখানি স্বপ্ন দিয়ে গড়া ॥ 

১২৪ 

ওগো, কবে ঘরের বাধন টুটে, 
আমি বাহিরে অ।সিব ছুটে ॥ 

তাকিয়ে রব দূরের পানে, 

বাজ।বো বেণু মধুর তানে, 
চরণ-ধুলা1 নেবরে লুটে ॥ 

ভুলে মোরে কোলে তুলে নিয়ে, 
ঢেকে দেবে আলো-ছায়া দিয়ে। 

আমার মাঝে গাইবে তোমার গান, 

প্রণের মাঝে নাচবে তোমার প্রাণ, 

কমল-কুঁড়ি উঠিবে ফুটে ॥ 

গীত-মগ্তরী (দ্বিতীয় খণ্ড) 



১২৫ 

যেদিন প্রাণে বাজ।লে মধুর বাণী, 
সেদিন হ'তে তোমায় জানি হে জানি ॥ 

অরুণ-কিরণে ছড়ালে কত আলো, 
অন্ধকারে লাগিল সে যে ভালো, 

সকল দেহে রখিলে পরশ খানি ॥ 

থামিয়ে দিলে দেওয়। নেওয়ার খেল, 

ঘনিয়ে এলে! ফুল-ফোটাবার বেলা। 

হরষে এমে ভরিলে গানের ডালা, 

আপন হাতে গাথিলে জয়ের মাল।, 

সুছিয়া দিলে মনের সকল গ্রানি ॥ 

১০৬ 

এাগো, তোমারি চরণ-ধুলার পাবে, 
বক্ষ পেতে থাকবো আমি পড়ে ॥ 

নাইবা কমি কইঈলে কোন কথ, 

লতার মতো রইবো অবনত।, 

ট/নবে শেষে হাতটি আমার ধারে ॥ 

আকাশ ভেঙে ছুটবে আলোর বান, 

প্রভাত-পাখি উঠবে গেয়ে গান। 

স্তব্ধ হয়ে থাকবো আমি লাজে, 

হারিয়ে যাবো তোমারি স্থুরের মাঝে, 

ফুটবে ফুল হৃদি-কানন ভরে ॥ 

গীত-ষঞ্জরী (দ্বিতীয় খণ্ড) ডি 



ণ 

১৭৭ 

তরধীখানি রয়েছে বাধা নদীর কিনারায়, 

আগল দ্রিয়ে রইলি 'কেন ঘরের নিরালায় ॥ 

নয়নে জল রাখবি কেন ধরে, 

কার ছায়াটি পড়ল ব্যথার »পরে, 

স্তাবনাগুলা ভামিযে দিয়ে আয়রে তোরা আধ ॥ 

দিবস বুঝি গেল এবার বয়ে, 
সন্ধাতারা কি কথা যায় কয়ে। 

নাহল [তার প্রদীপখানি জ্বাল।, 

একলা বসে গাথলি আশা-মাল।, 

আপন-ভুলে পড়বি ঝরে দারুণ পিপাসায় ॥ 

১৩ ঢা 

হাতেম যদি একটি কুস্ুম-কলি, 
ভীড় জমাতো বানর যত অলি॥ 

হরষে এসে ছুলিয়ে যেত দখিন-সমীবরণ, 

শুর তখন পবিযে দিত রভীন আবরণ, 

বল তো দেখি যেতে কি মোরে ছলি॥ 

মোরে কতনা যতন ভারে, 

বাখিতে বাঙা-চবুণ *পরে। 

পাপভিগুলি হাসতো। খলখল, 

পদ-দোলায় ছুলতোে। টলমল, 

মিলন-কথা হতো যে বলাবলি ॥ 

লীত-মঞ্ররী (হিতীয় খও ) 



১২৭৪ 

হাত বাড়ায়ে কে যেন কী চায়, 

উজাড় করে সব দিবি তো আয়।॥ 

এলে। সে যে ন্বর্ণরাথে 

আয়রে ভোব। বাহির-পাথে, 

কিমের আশে রইলি পড়ে, হাধ ॥ 

জাগল যেরে ভোরের কুন্ুম, 

ওরে তোর ভাঙবব কখন খুম। 

ভারায় ভাবায় বাজালে। নবব।ণী, 

হিয়াযু হিয়ায় হলে। না জানাজানি, 

হতাশ হায বাভাস বায বাধ॥ 

১৩০ 

এবার ভোর। ভাঙও বর পাবাণ-কার।, 

পরানে আজি জাগল কিসের সাড। ॥ 

সকল ধাধন ট্াটে, 

স্নীল' গগন পুটে, 

বন্যা-বেগে ছুটছে জো[তি-ধার| ॥ 

আধার যেথা মেশে আলোর কুলে, 

গানের রী দেরে সেথায় খুলে। 

€ই খানেতে ম্িলন-গানে 

পুলক জাগে ব্যাকুল প্রাণে, 

সবরের সুধা লুটছে নৃর্ধতারা ॥ 

গীত-মঞ্বী (দ্বিতীয় খণ্ড) ৭ 



এড 

১৩১ 

আমার সনে খেলবে খেল। 

এই তো ছিল কথা, 
চোখের কোণে আজকে কেন 

গভীর নীরবতা ॥ 

দিনের শেষে রথের চাক! কোথায় গেল ঘুরি, 
বনের ধারে ছায়ার সাথে আলোর লুকোচুরি, 
উতল-হাওয়। ছুলিয়ে গেল 

আমার তনুলতা ॥ 

তোমায় নিয়ে আমার সে যে দুরের খেলা গো, 
কেমন করে কাটে এমন সাঝের বেলা গে । 

আধার যদি ছড়িয়ে দেবে প্রাণে 

উষার বাণী শোনালে কেন কানে, 

লুকিয়ে কেন টানছে! বুকে 

ঝর।-ফালের বাথা ॥ 

১৩২ 

সঁঝের স্বরে কে ডাকে রে 
এ সুদূর আকাশে, 

ওগা ঢাকো। মোরে ঢাকো 

শিথিল কেশপাশে ॥ 

তোমার মাঝে দেখেছি মোর প্রাণ, 

হোমার মাঝে গেয়েছি কত গান, 

আখি কেন আসে মুদে 

ক্লাস্ত বাতাসে ॥ 

গপীত-মঞ্জরী ( ছিতীয়। ৭৬:), 



অবশ তনু যাক-না লুটে তেমার চরণ-হলে, 
ফুটবে ধীবে কমল খানি নিবিভ ভিমির-জলে। 

হাস্যমুখে চাহিবে আমার পানে, 
যতন ভরে ভরাবে গভীর ভানে, 
স্বর্ণ-রেণু পড়াবে ঝারে 

গোহাগ মাথা হাসে। 

১৩৩ 

ঘরে ঘুরে এলেম শেষে আগল-দেওয। দোরে, 

বালে। বলো, বাধবে কাব রাঙা-রাখীব ডারে॥ 

ভ।গাঁর তে। আছে সদাই ভবে, 

আমায় কেন দিস্ত ওজন-দরে, 

পলে পালে আমায় কেন ভাসা ঠাখি-লে।র॥ 

সব কিছুরই হিসেব তোমার রয়, 
ভু দেখিনি এমনি অভিনয়। 

কেমনে তব গুণের কথা কব, 

ফুবাযে ফেলে দাও-ঘে নব নব, 

পাঁনায় কানায় ভরবে বাল নিম্ব ববে। মাবে। 

১৩৭ 

পার ঘেখ। আলোর সাথে 

করছে কো'ল|কুলি, 

সেথায় কে ঘে উদার-স্ুরে 

ডাকে ছুয়ার খুলি ॥ 

গীত-মঞ্ররা ( ছিতহীয় খও) বণ 



খত 

বেল যে যাবে বেড়ে, 

বাধন খুলে ছেরে, 

প্রাণের "পরে বুলায় কে যে 

অরুণ-রাঙা তুলি ॥ 

প্রভাত-বায়ু কী-কথা যায় বলে, 
গানের পাখি গায় যে কত ছলে। 

ডাক শুনে যে ভাঙলো মোহঘোর, 

পরান আজি পুলকে হ'ল ভোব, 

পুব-গগনে সোনার তরী 
উঠল বুঝি ছুলি ॥ 

১৩৫ 

বল গো বলে! নীল-সাগরে কোথায় কিনারা, 

পথের খোঁজে কোন্ সে পথিক হলো দিশাহার। ॥ 

পথটি আমার নিবিড় মেঘে ঢাকা, 

ড়িত-হাঁসির ক্ষণিক আভা মাখা, 

চমক ভেডে করুণ স্বরে ডাকে ফ্বতার। ॥ 

অজ ঝর ঝর পাতার গ।নে, 

বাতাস বইছে আমার পানে। 

কোথায় কুল কোথা এলেম চলে, 

মন ঘে বলে আছি তোমার কোলে, 

নূর্য-তারা চৌদিকে মোর দিচ্ছে পাহাবা ॥ 

১৩৬ 

এসো বন্ধু, এসো হে ধীরে, স্ুপ্তিসাগর-তীরে, 

বঞ্চিত প্রাণ সিঞ্চিত করো শান্তি-নুধানীরে ॥ 

গীত-মঞ্জরী (দ্বিতীয় খও) 



বাজিয়ে দিয়ে দীপ্ত-শিখার বাণী, 
ধরো হে তোমার প্রেমের মূরতি খানি, 
ইঙ্গিতে এসে ভঙ্গীতে দাড়াও লুব্ধ জীবন ঘিরে ॥ 

জ্বলছে তোমার বিশ্ব-রূপের আলো, 

চোখের কালে।তে লাগবে সে যে ভালো। 

আমায় ভুলে রইলে কোথা ওগো পরান-বধু, 
জানি হে জানি মন মধুপে খাওয়াবে বনমধু, 
প্রভাত চমকে আলোর পুলকে স্তব্ধ গগন শিরে ॥ 

১৩৭ 

সাধ হায়েছে তোমার কাছে যাই, 
আকাশ বুঝি ভাকছে মোরে তাই ॥ 

কারাগারের বাধন ট্রটে 

ফুলের মতে। উঠাবো৷ ফুটে, 

চরণ-তলে দেবে তখন ঠাই ॥ 

তার।র সাথে গাথবে। মালাগাছি, 

রবির সাথে থাকবো কাছাকাছি । 

বায়ুর সাথে উঠবো গেয়ে গান, 

গীত-ম্ুধায় ভরবে মহাপ্রাণ, 

সবার মাঝে তোমায় যেন পাই ॥ 

১৩৮ 

কি হবে রে ঝর ঝর 

চোখের জল ফেলে, 

ডালে ডালে ফুটবে ফুল 

' বসন্ত এলে ॥ 

গীত্ত-মঞ্তরতলী (দ্বিতীয় খও) ৭৯ 



মোছ বে এবার চোখের জল, 

তোদের ভাবনা কিসের বল, 

দেখ রে চেয়ে -গ্রহা্তারা 
দিচ্ছে আলো ঢেলে ॥ 

এ যে উষ্া ডাকে কত ছলে, 
দাড়। তবে নীলাকাশ-তলে। 

কে তোলে বে কালো-মেঘের ঢেউ, 

স্র্যরে কী ঢাকতে পারে কেউ; 

আনন্দে আয় রে ছুটে 

চন্ষু ছুটি মেলে ॥ 

১৩৯ 

গোলক-ধাধ।র পথটি ঘুরে ঘ্বুরে, 

এলেম শেষে বিজন মায়পুরে ॥ 

ভেবেছিলেন শ্রাবণ-ঘন বাতে, 

কত-যে কথা কইবো। তোমার সাথে, 

ন|-বল। বাণী বাজালে কত সুরে ॥ 

আমার কথা গেলাম বুঝি ভুলে, 

তোমার কশা বাজালে। হিয়াকুলে। 

কিদসের ছন্দ দিল রে মোরে ভরি, 

মুগ্ধ নয়ন ফষে উঠল শ্িহবি, 

গানের শ্রোতে গেলাম ভেসে দূরে ॥ 

১৪০৩ 

চরণ-ধুলার ভিখারী আমি ঘুরি পথের »পরে, 
আলো-জীধারে- চারু-চরণ ঢাকো! কিসের তবে ॥ 

৮০ গীত-মঞ্জবী (ছিভীয় খওড, 



তোমার কথ। ভাবতে গেলে 

অবাক হয়ে যাই, 
তোমায় খুঁজে পাবার নেশা! 

পাগল করে তাই, 
সাধন-ধন দিয়েছে। তুমি আচলখানা ভবে ॥ 

মিছে হ'ল বেচ।-কেন।, 

চুকে গেল লেন।-দেন।। 

দূরের বাশি বাজে আমার কানে 

পরান দে।লে ললিত-বীণার তানে, 

মোহ।গ-মাখ। যুগল-পদে এসে। আধ।র ঘরে। 

১৭১ 

ক ছালে কত গানে ভুলালে আমারে, 

ভর।পীপ ছ্ফেলে দিলে সাবের আধারে ॥ 

ঝুক-ঝুকক দখিন-বায় চলে বুকের পারে, 

ফুলে ফুলে নেচে নেচে বেড়ায় কিসের ভারে, 

না জনি কী খুঁজে পাষ প্রাণের মাঝারে ॥ 

এই সীমাহারা নিখিল-ভূবন জু্ডে, 

গ্রভাত-পাখির হানটি দিলে পুরে । 

কর হাসিটি বয়ে বেছায় স্র্ষ গ্রহাভার।, 

প্রণ-সাগরে ঢেউয়ের খেল। জাগায় কেন সাড়া, 

নাভ ভুলে কে নাচে রে আশ্রু-বারিধারে ॥ 

১৪২ 

হঠাত কে ডাকল বাবে বার, 

ভুলে বুঝি রাখিনি খুলে গ্বার ॥ 

গীভ-মগ্ডরী (দ্বিতীয় খও) ৮১ 



প্রভাত যখন ডাকে, 

কুন্থম কোথায় থাকে, 

চাহনি আজ' উত্তল হল কার ॥ 

আপন-মনে গানের মালা গাখি, 

থামখেয়ালি খেলায় থাকি মাতি 

ঢেউয়ের সাথে করি কোলাকুলি, 

দেখি ন। চেয়ে আখি ছুটি তুলি, 
কে হতেছে ভব-সাগর পার ॥ 

১৪৩ 

আধার-তটে একলা আছি আমি, 
প্রদীপখনি জ্বলো এবার গগে। জীবন-ন্ব/শী 

সুনীল গগন নিখিল ধরা, 
সকলি বিমল আলোক-ভরা, 

অন্ধকারে চরণ-জোভা যায় না কেন থামি ॥ 

তোমার আলে নাচাল গ্রহতারা, 

মিছে আমায় করলে আলোহার1। 

পরান কোণে ফুটবে কবে আলোর শতদল, 

বশির গানে পাগল করে করবে কোলাহল, 

রাখবে ধরে যাব না৷ আর তিমির-তলে নামি 

১৪৭ 

তোমার কাছে শান্তি নাহি চাই, 

নয়ন ভরে দেখতে যেন পাই॥ 

৮২ গতনমগরী (দ্বিভীর খও) 



জানি হে জানি দুখের সোপান বেষে, 
হঠাৎ তুমি আসবে কখন্ ধেয়ে, 
প্রভাতে আলে। জাগালে বুঝি তাই ॥ 

চোখের জলে দেব চরণ ধুষে, 

ভুলে তখন দেবে আমায় ছুঁয়ে। 

আমায় ঘিরে করবে কত খেলা 

ফাগডন-বায়ে কাটবে সারা বেল। 

দুখের কোলে আর তো আমি নাই॥ 

১৪৫ 

কে জাগালো মু কলরাবে, 

মনে হল ভোবের পাখি হবে॥ 

হঠাৎ দেখি এই বাতায়ন হ'তে, 

কে যেন ধায় দখিন-বাযুর আোতে, 

বুঝি তরে দেখেছিলেম কবে ॥ 

তখনও চোখের পাতায় পাতায়, 

কেউ নচেনি মোনার মুকুট মাথায় 

ভেবেছ্িলেম ডাকি তাবে ডাকি 

অলস এসে দিল মোরে ঢাকি, 

ডাবের ঘোর লাগল কেন তবে ॥ 

১৮৬ 

যে আমার পানে চায় না কভু ফিরে, 

গান দিয়ে তার ধরবো" চরণ ঘিরে ॥ 

গীত-মঞ্ররী (দ্বিতীর খণ্ড) 



৮৪ 

মানস-বনে খেলবো নিশি ভ”র 
প্রভাত এলে পরবো আলোর ভোর, 
সে আড়াল হাতে আসবে ধীরে ধীরে ॥ 

লুকিয়ে যখন চাইবে ধরার পানে, 
দলে দলে গীক গাইবে মধুর 'তানে। 

মুছিয়ে দেবে অশ্রু-বারিধারা, 

চারিদিকে গড়বে স্থখ-কার।, 

ডাকবে আমায় শ্ুধা-সাগর তীরে ॥ 

১৪৭৭ 

গাব বাণী ফুলের মতো 

(ফাট।ও জীবন-মাঝে, 

নুপুর ধবণি উঠাবে বাজি 

শুনবে। সকাল-সাঝে ॥ 

ছুখের দিনে চরণে নেবে টানি, 

ব্যথার পরে বাজাবে বীণখানি, 

দ্ারর ক।ছে নীরবে আনি 

রাখবে ভতা-সাজে ॥ 

মোর জীবানে রবে ন| কিছু বাকী, 

সোহাগ দিয়ে দেবে পবন ঢাকি। 

থাকবে। .মেতে তোমারি গুণগ।নে 

মিটবে আশা তব গোপন-দানে, 

আকুল হয়ে ব্যাকুল প্রাণে 

রইবো সকল কাজে ॥ 

গীত-মঞ্জরী (দ্বিতীয় খু) 



১৩৮ 

নদীর কুলে বাধ! আমার 
স্থখের বাসাখানি, 

কানের কাছে শুনি কেবল 

জোয়াব-ভাটার বাণী ॥ 

বিবামহার। ভটিনী যেন 

ছুটছে কিসের টানে, 

সকল অঙ্গে তরঙ্গ তার 

নাচছে কদ্রতানে, 

আমি কেবল পসর। নিযে 

করছি টানাটানি ॥ 

ভেবেছিলেম এই খানেতে থাকবো চিরকাল, 

হাওয়ার গানে উঠবে ছুলে খেয়াতরীর পাল। 

ফাগ্চন এসে নাচল কানন জুঁডি, 

ফুটল না তো পরান-কমল কুঁড়ি, 

ডাকার মতে। ডাকলে তারে 

সাড। দেবেই জানি। 

১৮০৯ 

নিবিয়ে দরে বসন্তের বাতি, 

কিসের গন্ধে বাতাস ৫ঠে মাতি ॥ 

পরান খানি উদাস করে, 

ধাধিল কেরে নয়ন-ডোবে, 

বাসর-ঘরে জাগে মিলন-রাতি ॥ 

গীত-মগ্রনী (স্বিভ্ীয় খওড) 
৮৫ 



৮১৬ 

কারে ঘে পেতে চাই কিছুই নাহি জানি, 
স্বপন কেবল করে কানাক।নি। 

এলে! রে বুঝি 'নিশীথ-বেলা, 
খেলবো আমি নূতন খেলা, 

শুকতারা যে রয়েছে কোল পাতি ॥ 

১৫০ 

ন।মল ছায়া বনের কোলে 

জলকে যাবার বেল যে গেল চলে, 

সখি, শোনরে এবার শেন 

যমুনা বুঝি ডাকছে কলকলে ॥ 

ক।পিয়ে পাখ। পাখিরা গেল ফিরবে, 

শান্ত বায়ু বহিছে ধীরে ধীবে, 

বিজন পথে ধসর তটে 

কেট কি এখন মাহলে। কে।লাহলে ॥ 

কলস-কাখে চলরে এখনি, 

ক।ণন ভরে জাগবে বজনা। 

লুকিয়ে আছে বনের আধারে, 

গা(ঝর আলোকে চিনবে। তাহারে, 

সখি, শোনারে 'এবার শোন 

মেহন-বাশি বাজায় কণ্ত ছলে ॥ 

১৫১ 

ওরে ফুল, তুই ফুটলি কেমনে, 

এ বনের কোলে হিরণ-কিরণে ॥ 

গীত-মঞ্জরী ( ছিতীয় খণ 



কেন যে আজি বাজল বেদনা, 

দিন-রজনী করলি সাধনা, 

ঠাই পেলি যে রে রাতুল চরণে॥ 

অন্তরে কে ঢালিল সোহাগ-স্ধা, 

মিটল বুঝি প্রাণের সকল ক্ষুধা । 

বাধন ছিড়ে বাধলি কোথায় বাসা, 

বক্ষে আমার জাগছে বিপুল মআশ।, 

ডাকবে মোরে হাদয-গগণে ॥ 

১৫৬ 

শিশুর মনো কেদে যখন 

ডাকি “৫ম, ৪ম 

রতি এসে বলে মোরে, 

'ঘুম। ঘুম। ঘুম। ॥ 

ন। জানি আজ কিসের আশাষ, 

ঘুম ট্রাটেছে পাখির বাসা, 

অঙ্গ ভরে কে দিল রে 

বুঙ্গ-ভর। চুম। ॥ 

বুঝি না যে তার গোপন কথা, 

বাড়ায় শুধু প্রাণের ব্যাকুল হা । 

বনে আছি অশ্র-নদীকুলে, 

গানামাঝে এাসা তাবে ভুলে, 

ধন্য করে কবে মোরে 

উঠবে নেচে সুমা ॥ 

গীভ-ম্ত্খ (দ্বিতীয় খণ্ড রদ 



৮১৮ 

১৫৩ 

আমার ঘুমের ট্যার খুলে 
কে' এলো গহন অন্ধকারে, 

হৃদয়-বীণা বাজিয়ে গেল 
এমন গভীর ঝংকারে ॥ 

দেখি না কিছু জাধার-তলে, 

ভাসিয়ে গেল নয়ন-জলে, 

দখিন-বাযু আকুল হযে 
বহিল বিজন-ঘরের দ্বারে ॥ 

বাকুল হয়ে কেন যে প্রহর গনি, 

বাজিছে কানে সেই স্ুুবেব প্রতিধ্বনি । 

কিসের আশে বযেচি বমি, 

তারার হাসি পডিছে খসি, 

না-জানি কাবে যে সাজান্তে চাই 

আমার ব্যথার মণিহারে ॥ 

৯৫ 

ভুলে কেন এই টিমিবে 

ঘোবাও কত ছালে, 

সময হলে ডেকে। মোরে 

রাঙা পদতলে ॥ 

কাজের মাঝে আছে অনেক ভুল, 

ফুটবে কবে আমার গানের ফুল, 

ধীরে ধীরে ঢেকো মোরে 

আলোর শতদলে ॥ 

গ্বীত-মঞ্জরী ( শ্বিতীয় খণ্ড) 



অন্ধকারে আছি যে গো একা, 
স্বপ্পে তবে দিয়ো মোরে দেখা। 

ডাকার মতো! ডাকতে নাহি জানি, 
মানস-বনে ছড়িয়ে দিয়ো বাণী, 

দিবা-শেষে ভাসি যেন 

শান্তিম্ধাজলে ॥ 

১৫৫ 

ভোরের পাখি উঠল ডাকি 

বনের মাঝে কোন্খানে, 

প্রভাত-বামু আকুল হয়ে 

ছুটছে বুঝি তারই পানে। 

কতই ছলে গাইছে মিলন-সুরে, 
সেই ধ্বনি যে শুনি হৃদয়-পুরে, 
আমায় সে যে দেয় না ধর! 

পালায় যেন কিসের টানে ॥ 

আলো-ধার। যাচ্ছে কোথা বয়ে, 

পাখা ছুটি উঠল রাঙ| হয়ে। 

দোহার মাঝে কেন এত বাবধান, 

এক নিমিষে কেন হয় না অবসান, 

হরষে এসে চরণ ছুটি 

দোলে না কেন আমার প্রাণে। 

১৫৩৬ 

আজকে কেন ডাক দিয়েছো নিশীথ-্যপনে, 

সেদিন কেন দিলে না সাড়া হৃদয়-গোপনে 

গীত-নগ্ররী ( ছিত্তীয় খণ্ড) ৮৯ 



যখন ভাবি এবার হবো পার, 

দুখের কোলে ছ্লবো না তো আর, 

তখন দেখি লুকিয়ে, আছে! তিমির-গহনে ॥ 

আবার এসে দাও যে বাধন খুলে, 

আপন মনে নাচে! বিজন-কুলে ॥ 

মনে ভাবি বুঝি দেবে দেখা, 
মুছে দেবে অশ্রজল-রেখা, 

বাহু তুলে দাড়াবে হেসে বুকের বেদনে ॥ 

৯১৫৪ 

ঝড়ের রান্তে কে চলে বে, 

এমন মিলন-সাজে, 
বন্দী হয়ে আছি আমি 

রুদ্ধ ঘরের মাঝে ॥ 

চলেছ সে ষে গহন অন্ধকারে, 

কিমের বাগিণী বাজিছে চারিধাবে, 

না ওঠে ভাসি শশীর হাসি 
রজনী মরে লাজে॥ 

চৌদিকে মোর তরুর মেলা, 

বায়ু ভরে করে কত খেলা ॥ 

কিসের খোজে চলেছে হেল ভরে, 

মেঘের সুুধ। পড়বে বুঝি ঝরে, 

নীরব সুরে হৃদয়-মাঝে 
বাথার বাশি বাজে ॥ 

১৫৮ 

ওরে, ক্ষুদ্র আমি করবো কেন ভয়, 

দৈম্ত দিয়ে ঢাকবো৷ পরাজয় ॥ 

গীত-মঞ্জরী (দ্বিতীয় খণ্ড) 



বুকের মাঝে ফুলের রাঙা-হাসি, 
দখিন-বায়ে কোথায় যায় ভাসি, 
গন্ধ খানি করবে কে রে ক্ষয়॥ 

পবন মোরে দেয় না সোহাগ-দেল, 
প্রমর ভোলে তুলতে মৃহ্-রোল। 

ফুলের মতে! নেইকো। আমার প্রাণ, 
ফুরায়নি তো ব্যাকুল চোখের গান 
নিতা সুরে বাজবে! ভুবনময় ॥ 

১৫৭ 

ওরে, এসেছি এ কোন্ দেশে। 

সোনার হবিণ ধরতে গিয়ে 

নাকাল হলেম শো.ষ ॥ 

সকালবেল। কাটল যে রে 

ধুলে।-খেল। খেলে, 

বিকেল কেন কাটল আমার 

চোখের জল ফেলে, 

কাছের মানব কে আছে আজ 

আসবে ভালবেসে ॥ 

ক্ষণিক তরে থামবে পথের পরে 

সৌরভে তার জাচল দেবে ভরে ॥ 

সকালবেলায় হয়নি ফুল তোল। 

সাঝের বাতাস দিচ্ছে কেন দোলা, 

নীল-আকাশে উঠল কার। 

চপল-হাসি হেসে ॥ 

পীত-মঞ্রী (দ্বিতীয় খণ্ড) ৯১ 



২ 

১৬৪ 

বৃস্ত হতে ছিন্ন করে এনেছি কুম্ুমখানি, 

রাঙা-বরণ চরণতলে লও গো এবার টানি ॥ 

বাভাস এসে দেবে তখন দোল, 

দিনের শেষে পাবে তোমার কোল, 

হদয়-কুলে ছভিয়ে যাবে অমিয়-মধুর বাণী। 

এই বেদনে ষে ফুল ওঠে ফুটে, 

সেই খানেতে গন্ধ এসে লুটে । 

সেই সাহসে এসেছি পদমূলে, 

আপন-হাতে নেবে কখন্ তুলে, 

ছুলিয়ে দিয়ে ভুলিয়ে দেবে তুচ্ছ দিনের গ্লানি 

১৬১ 

এই তো আছি এই তে! নাই কেবল আসা-যাওয়া । 

হল রে মিছে তরণীখানা অকুল শীরে বাওয়া ॥ 

উঠেছি মেতে ঢেউয়ের কোলাহলে, 

তোমায় ভুলে নামি যে রসাতলে, 

কাটল বেল শেষ হ'ল না আমার গান গাওয়া ॥ 

পথ হারায়ে যখন মরি লাজে, 
পখের বাশি বাজে বুকের মাঝে। 

খেলা ভোলার সময় এলো বুঝি, 
ছুয়ার খুলে কারে তখন খুঁজি. 
আকুল হয়ে ব্যাকুল প্রাণে হয়নি তারে চাওয়। ॥ 



প্র্নম ছাত্র সুঢা 
অন্ধকারে কে দেবে রে সাড়া 

অন্ধকারে চলেছে! কেন আগে 

অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়। 

অবেলাতে কে দিলরে সাড়া 

আজ প্রভাতে কে বাজালে! বাঁশি 

আজকে কেন ডাক দিয়েছে 

আধার কেন রাখবি বুকে ধরে 
আধার-তটে একল। আছি আমি 

আধার-তটে দাড়িয়ে কে গে। 

আধার যেথা আলোর সাথে 

আধেক বয়ান ঢাকলে কেন 

আপন 

আমার 

আমার 

আমার 

আমার 

আমার 

আমার 

আমার 

আমায় 

আষরে 

আষবে 

মনে বাজাও বীণা 

আমি ধুয়ে দিয়ে 

ঘুমের ছুয়ার খুলে 

ছুটী বাজে 

মানের মালাখান। 

সকল গবৰ 

মকল নবিফলতা ঢাঃক। ঢাকে। ঢাকে। 

সনে খেলবে খেলা 

তুমি করবে খুশী 

আম!র গানের পাখি আধ 

নিয়ে একতারাট। 

আশ! জালের বাধন ছিড়ে 

আশা-ডোবে বাধা আমি 

আভাল হতে ডাকে। কেন 

উড়িয়ে দেব পুড়িয়ে দেব 

এই জেনেছি সার প্রভু 

গীত-মপ্রবী (দ্বিতীয খও) 
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এই জোনাক-জ্বালা গহন বাতে ৫৫ 
এই যে আমার হৃদয় আজি ৩, 
এইতো আছি এইতো নাই ৯২ 
এক হাতে করবো লড়াই ভিত 

একলা আছি অশ্র-সাগর তীরে ৬৯ 
একলা আমি ছিলেম বসে ১২২ 

একটি নিমিষে, প্রভু ১৬ 

একের সাথে মিলবি যদি ৬৫ 

এবার তোরা ভাঙরে পাষাণ-কাবা ১৩০ 

এবার যদি না দোবে দেখা ১২১ 

এসো বন্ধু, এসো প্রাণের পরবে ৭৭ 

এসো বন্ধ, এসে। হে, ধীরে সুপ্তি সাগর-তীরে ১৩৬ 
ওগো। আমার অন্ধকারের আলে। ৫৪ 

ওগো, কবে ঘরের বাঁধন টুটে ১২৪ 

ওগো, কাহে। মোরে কতো ৬৯ 

ওগো। তোমারি চরণ-ধুলার পরে ১২৬ 

ওগো, ভুলে যদি ডাকলে তব দ্বাবে ৫৬ 

ওগে। হঠাৎ-দেখা বন্ধু ১৭ 

ওঠরে সবাই জাগরে সবাই ২১ 
ওরে, আমার বকুল-বনের ফুল ৬২ 
ওরে, এসেছি এ কোন্ দোশে ১৫৯ 

ওরে, কার কথাটি পড়লে। আজি মনে ১১৭ 

ওরে ক্ষুদ্র আমি করবে। কেন ভয় ১৫৮ 

ওরে, পরবাসী হয়ে, ১১০ 

ওবে ফুল, তুই ফুটলি যেমনে ১৫১ 
ওরে, ভুলের মাশুল ৪৬: 

ওরে যাবার হলো বেলা ১৮ 

ওরে রাজি আজি তন্দ্রাহার! ১০৯ 

৯৪ গীত"মঞ্ররী (দ্বিতীয় খও) 



কখন্ বাজিয়ে গেলে বিরহ-বিধুপ তান 
কত ছলে কত গানে 

কিসের খেল খেলো তুমি 
কি হবে রে ঝর ঝর 

কে গো, তুমি বন্ধু সেজে 

কে জাগালে! মৃত কলরবে 

কে দিলরে ধুলি আচল পাতি 

কে যেন আসে আস আসে আসে 

কে ঘেন ফিরে ফিরে চায় 

কেন লুকিয়ে আসে 

কোথায় তুমি লুকিয়ে হাসো 

কোথায় সুখ কোথায় ছুথ 

গভীর বাণী ফলের মতে। 

গোলক-ধাধার পথটি ঘুরে ঘুরে 
ঘুরে ঘুরে এলেম শোষে 

চরণ-ছায়ে যাবার মতে! 

চরণ-ধুল। হয়ে গঠারে আমার মন 
চরণ-ধুলার ভিখারী আমি 
চোখে তোমার মুছু হাসি 

চোখের কোণে আধার আজি 

চোখের কোণে আধার গেছে ট্রটে 

চৌদ্িকে মোর ঘিরেছে কারা 

ছিলেম সুখে ঘুমের কোণে শুয়ে 

জড় মন জড়াও কেন 

জানি হে জানি অরূপ তোমার রূপ 

ঝড়ের রাতে কে চলে রে 

ডাকছে কে রে ভব-সাগর তীরে 

ডাকছে কেরে সন্ধ্যা বায়ে 

লীত-মগ্তরী, (ছিতীয় খও 

৫. 

১৪১ 

১৭ 

১০৭ 

৯ ৫ 



ঢেউ-খেল।নো৷ সাগরতীরে ৮২ 

তরণী খানি রয়েছে বাধা ১২৭ 

তোমায় আমায় মিলন হবে ১১১ 

তোমায় আমি রাখবো ধরে ৯৭ 

তোমায় ডাকবো কখন্ বলো ৫১ 
তোমার আঘাত মনে আমার ১৮ 

তোমার কাছে শান্তি নাহি চাই ১৪৪ 
তোমার সাথে মিলবে! বলে ১০ 

থমথমে এই নিশীথ রাতে ১১৫ 

থামিয়ে দেবে কচি-পাতার গান ৩৪ 

দয়া! করে ছোট হয়ে ১২৩ 

দিচ্ছে কেরে কানা-হাসির দোল ৯২ 

দিনে দিনে পরান খানি ২... ১৩০ 

দুখের কথা জানাই বলো কারে ১০৪ 
দুয়ার খুলে বাহির পানে ৬৬ 

দূর আকাশে কে দিবি রে পাড়ি ৬৩ 

ধনমান চাহি নাকো ১০৬ 

ধরার বুকে বাজে মধুর তান ৩৯ 

নকল নিয়ে আসল দিলি ছাড়ি রর 

নদীর কুলে বাধা আমার ১৪৮ 

নাইরে রজনী বাকী ৮১ 

নামল ছায়া এল আমার ১০৩ 

নামল ছায়। বনের কোলে ১৫০ 

নিত তুমি আঘাত হানো ১১০ 

নিবিয়ে দেরে বসন্তের বাতি ১৪৯ 

নেইকে। আমার ঘাটের কড়ি ৪১ 

নেই-বা দিলে দেখা মোরে 3 
পথিক আমি ওরে ১১৮ 

৯৬. গীত মগ€বী (দ্বিতীয় খও ) 



পিছে পিছে কে রে ধাওয়। 

পিছন পানে ডাকছে তোরে কার! 

প্রভু, কবে যে আমাব 

গ্রাণখোলা সেই 
প্রাণের বীণা ওঠে বাঞ্জি 

ফুলের মতে। ফুটবি যদি 

বলো গো বলে। নীল ঘাবারে কোথায কিনার! 
বসস্ত এসেছে বাবে 

বন্ধু আমার আসবে আগি ঘরে 

বধু আমা মনেব কথা কও 

বাধন খুলে চণণে টেনে লবে 

বাশির গানে পাগল কৰে 

বাণর তারে দৈন্য উঠে বাজি 

একে আমার ছ্রখের ডমক বাজে 

বুকে বাজে কাজ-ভুল।নে। সুর 

খৃন্ত হতে ঠিন্ন কবে 

বেল। যে গেল চলে 

ভবের নাটে হল ন। 

ভাঙ|-গডভাৰব খেল। আমি 

চুলে কেন এই তিমির 

(ভোরের পাখি উঠল ডাকি 

মনকে এবার গাবী কবে 

মনট। আমার ধায় থেন 

মন্দ-ভালোষ মিশি আমার 

মযনা আমার কয়ন। কেন কথা 

মাথাব বোঝা নামিষে দিষে 

মুখের পরে বসন টানি 
যাব না আজ ফিরে রে ভাই 

গীত"ম€্বী (দ্বিতীয খঞ) 



যে আমার পানে চায় না কভু ফিরে 

যেদিন প্রাণে বাজালে মধুর বাণী 

যেন এখানে পবন মাঝে রে 

রাঙিয়ে গেল রাঙা চরণ-ব!গে 

রাখাল সাজার সাধ হয়েছে আজি 

শিশুর মতো কেদে যখন 

শ্য/মল বানে জাগল আজি 

সকল বেদন ধন্য হয়ে 

সন্ধা। এলো! যে রে 

সাধ হয়েছে তোম।র কাছে যাই 
সাঝের সাজে কে যেন 

মাঝের সুরে কে ডাকে রে 

সবের হাওয়। আকুল করে 

স্থখে রাখো ছুখে রাখে। 

স্থখের আশে ঘুরে বেডাই 

সুর খুঁজেছি সুর পেয়েছি 
স্বর দিয়েছো প্র।ণের বাশিতে 

সে ধর! দেবে বুঝি 

হত কে ডাকল বারে বারে 

হতেম যদি একটি কুন্ুম কলি 

হাটের মাঝে পসরা নিয়ে 

হাত বঝড়ায়ে কে যেন কী চায় 

শুদ্র-স্গুচী। 

পৃষ্ঠা গান অশুদ্ধ শুদ্ধ 

ও ৫. ছুযারে ছুধাবে 

১৩৬ ২৯ ব্যাথার ব্যথার 

৩১ ৫৬ শয়নে শয়নে 

৫৩ ৯১ মননে মনকে 

7৫ ৯৬ মনের মানের 

৯২ ১০৭ তাদের তোদের 

১৫২ 

১১৩ 

১৪২ 

১২৯ 




